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নিবেদন 

যে অনন্ত শক্তি শ্রীশ্রীচশ্ীগ্রস্থ মতে অস্ত্রর-দলনী, 

যে শক্তি এতিহ।সিকগণের মতে ভারতে আদিম অনার্ধ্য 

জাতিগণের উপর প্রাচীন আর্ধ্য-হিন্দুগণের আধিপত্য 

স্থাপিনী সর্ধবপ্রধান উপাস্তদেবতা। ধীর 'আরাধন! করিয। 

শক্তিলাভ করতঃ শ্রীরাম ত্রিভুবন-জয়ী রাক্ষসরাজ 

দশাননকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই শক্তিই 

তন্ত্রশান্্র মতে ও কোন কোন পুরাণশাস্ত্র প্রণেতা খাষ- 

গণের মতে স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানস-পুত্র দক্ষ-গ্রজাপতির 

কন্যা সতী (সাকারাশক্তি) এবং হিমালয় পরপারস্থ 

কৈলাস পর্বতধাসী মহাযোগী শিবের বনিতা। হব্দ্বারের 

শিকট কনখল নামক স্থানে কোন প্রাচীন হিন্দু রাজ! 

কর্তৃক স্থাপিত স্ুগ্চীন যুগের দক্ষ-যজ্ঞে তীর তনু- 

ত্যাগের স্মৃতি-মন্দির অগ্ঠাপি বিগ্ধমান আছে। ব্রক্গ 



পুরাণে, বায়ুপুরাঁণে, লিঙ্গপুরাণে, স্বন্দ পুরাণে, শ্ীমন্তা- 

ভাগবতে, মহাভাগবত পুরাণে, কালিকাপুরাণে ও নান! 
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বিবরণ কোন একখানি গ্রন্থে নাই এবং কোন গ্রচ্ছেই 

কনখলের নামোল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যুত, 
অনেক স্থলে মতানৈক্য দৃক্ট হয় এবং ঘত্যন্তুত ব্যাপারগুপি. 

এরূপভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা হইতে এই 

প্রাচীন লোকপ্রসিদ্ধ আখ্যাযিকার কুল কিনারা করা 

অতীব দুরূহ কার্ধ্য। কনখলেই যে দক্ষ-যজ্ঞ হইয়াছিল 

তাহার লিখিত প্রমাণ নাই। এম্থানে শ্মৃতিচিহ্ন থাকায় 

এঁ স্থান্টী অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক, এঁতিহাসিক ও 

সামাজিক সম্মিলিত চিত্রে এ আখ্যানটা কাব্যাকারে 

লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে কতদূর কৃতকাঁধ্য 

হইয়াঁছি বলিতে পারি না। পাঠক পঠিকাগণ আনন্দ 

লাভ করিলে শ্রম-সাফল্য জ্ঞানে কৃতকৃতার্থ হইব । 

১২নং মেনপাঁড়া লেন বিনীত 
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উপক্রমণিক! 

স্ণভ্ভতয-ান্তি, 
শাল্লা ভিলক্ষে ৯ম উজ । 

য1 অনাদিরূপা। চৈতন্যাধ্যামেন মহা প্রলয়ে সুন্মমতরা 
স্থিতা ততস্তা৷ গুণ বৈষম্যাত্ব, সগ্ুণ তয় সাত্বিক-বরাজস- 
তামন অষ্টব্য প্রপঞ্চসাধনে তদ্ গুণাবস্থানে বোপচারা- 

ঢ্যুৎপত্তিরিতি সাংখ্যমতম্ । 
অনাদি রূপা চৈতন্যের অধ্যামে চৈতন্থরূপিণী হইয়। 

মহাপ্রলয়কালে অতি সুন্গবরূপে ধিনি অবস্থিতা ছিলেন, 
তাহারই গুণ-বৈষম্য হেতু সত্ব, রজঃ, তম গুণাত্মক এই বিশ্ব 
গ্রপঞ্চ সাধনে তিনিই গুণময়ী হয়েন__ইহাই সাংখ্যমত। 

ন্ভি-ও ক্কল্লণহ্স্ 
তন্তা শক্তেম্ত নাদ-বিন্দু-স্যউযপযোগাবস্থারূপো । 

তছুক্তং প্রয়োগ-সাগরে নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময় 

পাদোন্ুখী। শিবোন্ুখী যদা শাক্ত পুংরূপা সা তদ! 
স্মৃতা ইতি শক্ত্যবস্থাভেদঃ। 

সেই শক্তিই নাঁদ-বিন্দু সৃষ্টির উপযুক্তাবস্থা! প্রাপ্ত 
হয়েন। অর্থাৎ তিনিই নাদ-বিন্দুরূপে আবিভূতা হয়েন। 
টি 79৬ 



প্রয়োগ-সাগর গ্রন্থে উত্ত হুইয়াছে--তিনি নাঁদরূপে 
প্রবুদ্ধা হইয়! মঙ্লোম্মুখী হয়েন। যখন তেই শক্তি 
শিবোম্মুখী তখন তিনি পুরুষরূপ ধাগিণী হইয়া থাকেন। 
ইস্থাই শক্তির অবস্থা! ভেদ। 

ভ্ডত্ভো ভ্রক্া নিক শ্পিতেবা-শপভ্িি- 

. শির্বাণ তন্ত্র প্রথম পটলেতু £_- 

মায়াবন্কলমুৎস্যজ্য দ্বিধ। ভিন্ন! জগন্মযী। পুরুষ-গ্রকৃতি 
বিভাগেন জায়তে স্থষ্টি কল্পনা । প্রথমে জায়তে পুত্র ব্রহ্গা 
ংজ্ো ইতি খ্যাতঃ। শক্তিরূবাচ-শৃণু পুত্র মহাবীর 

বিবাহং কুরু যত্বুতঃ। এত শ্রেত্বা ততে ব্রহ্মা উবাচ 

সা্রংবচঃ। তব বিনা জননী নান্তি শক্তিং দেহিথে 

হ্ন্দর ! তৎশ্রুত্ব। জগতাম্ মাতা স্বদেহান্মোহিনীং 
দদৌ। দ্বিতীয়া সা মহাবিছ্ঠা সাবিত্রী পরমা কলা। 
অস্তাঃ সঙ্গং সমাসাগ্ বেদ বিস্তারণং কুরু। অনায়াসে 
সৃষ্টি-কর্তা ভব ত্বম্ মহীমগ্ডলে। দ্বিতীয়ে। জায়তে পুত্রো 
বিষুঃ সত্গুণাশ্রয়ঃ। শক্তিরবাচ-শুণু বস মহাখীর 
বিবাহং কুরু যত্বতঃ। বিষ্ুরূবাচ--তব দর্শন মাত্রেণ 

নিক্ষামী জায়তে পুমান্। কথম্ করোমি হে মাতর্মোহিনীং 
দেহিমে। দেহাচ্ছক্তিং বিনিষ্কষ্য দদৌ। তন্মৈচ তত্ক্ষণাৎ। 
বৈষ্ঞবীং তা মহাবিদ্যাম শ্ীবিষ্যাং পরমেশ্বরি ॥ তামাশ্রিত্য 

9৬ 



পালয়ত্যখিলং জগৎ। তৃতীয়ে! জায়তে পুন্তরো মহাযো গী 

সদাশিবঃ| শক্তিরবাচ--শৃণু বস মহাযোগীন্ মদ্বাক্যং 
হৃদয়ং কুরু। ত্বমূ বিন। পুরুষঃ কোবা মাং বিনা কাঁপি 

মোছিনী। অতন্ত্রম পরমানন্দে। বিবাহং কুরু মে। 

সদাশিব উবাচ--আম্মন্ দেহে সংশ্থিতে ন করোমি বিবাহং | 

কুরুদেহাস্তরং মাতঃ করুণ! যদি বর্ততে। শক্তিরূবাচ-_- 
“তপস্থা' তপস্থ” “তপ্ত” | * 

ওীভ্রীচগগী--০দল্লীক্নাহাতিভ্ুত্য এ টকিউক্ভ- 
স্বঞন৪ (৮০ গ্লোকাংশ) 

“বিষুুশরীর গ্রহণমহমীশান এব চ”। 
হ্গী বলিতেছেন-_খিষু্, শিব ও আমি তোমা হইতে 

সমুপন্ন হইয়াছি। 

হ্কাভিনন্ক। গ্পুন্লাঞ্পি-_ পঞ্চম অধ্যায় 

ব্রহ্ষমোবাঁচ--ভবাংস্ত দক্ষতামেব যজতাং বিশ্বরূপিণীং। 

যথা তব স্থতাভূত্বা হর-জায়া ভবিষ্যাতি ॥ 
ব্রহ্মা দক্ষকে বলিলেন বিশ্বরূপিণী মহামায়াকে স্তব 

কর, তিনি তোমার কন্যা হইয়া শিবের ভার্য্যা হইবেন। 
শা বি পাপ পপ 

 *ভ্ডান০ এ্্য- শি পুরুষ-গ্রকৃতি বিভাগে হথষ্টি কল্পন! জানা 
শিবকে বিবাহ করিতে বলেন, শিব বলিলেন অন্ত দেহ গ্রহণ 

করলে তীহাকে বিবাহ করিবেন। শক্তি উদ্ধর, করিলেন-তপত্য। কর, 
তপস্যা কর। তগন্তা কর। 

৪) 



উদ্বোধন । 

শুনেছি, ত্রিদিব দেবি, নানা লীল! তব, 
বর্ণিতে কোনটা নাহি যোগ্য ভাষা-জ্ঞান, 
কাব্য-শাস্ত্র* আলোচন। ঘটে নাই ভালে, 
তিরশ্লীন পরিহাসে তথাপি প্রয়াসী 
রসাভাস কাব্য-যুগে লিখি খগ্ড-কাব্য, 
শুক-সারী-তানকালে যথা বিল্লিস্বন্। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে দেশ সমুন্নত, 
বালক, বনিতা পুর্বেব জানিত যে গাঁথা, 
দেশ হতে ক্রমে লুশ্ড কালের প্রভাবে, 

অভাজন হুৃদে তাই জাগিছে বাসনা, 
জাগা'তে প্রাচীন গাথা] পুরাণ-আখ্যাত, 
রূপকথা অপরূপ, যথ! শ্রুত কাণে। 

মাগিগো) শুভদেঃ এবে ভিক্ষ। তব কাছে, 

দাসানুদাসের প্রতি বিতর করুণা, 
জাগাতে পারি, মাঃ যেন স্বণ্ড উপাখ্যান, 
নিদাথ নিশীথ কালে ঝিঞ্জিরব মত, 

প্রলাপ আলাপে গাহি শুনা'য়ে তোমায় 

। যথা জ্ঞান লীলা-কথা কীর্তিমরতের | 
* বালি রিভাস” টম্সন স্কুলের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক শুক্ত 

গোকুলচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহা শয়ংছন্দের ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন, 
তজ্জন্ত তীহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। গ্রন্থকার । 



11). ৰ পি পিসি সি জি ই | 
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ভনত্ভী-নলীল্লা ॥ 
(শশা 

অবতারণ? | 

প্রচারিতে কোন্ লীলা, বিশ্ব-প্রসবিনি* 
মরতের পৃণ্যভূমি ভারত মাঝারে, 
পশিলে স্বেচ্ছায় বল মন্ুজা উদরে, 

দক্ষ 1 হ'ল পিতা তব, প্রসূতি জননী? 
উদ্দেশ্য মহান্ কিবা সাধন উদ্দেশে 
মহাযোগী মহেশ্বরে পতিত্বে বরিলে £ 
ত্যজিলে দক্ষজা তনু পরে যোগ-বলে, 

কটুভাষে পিতা যবে নিন্দিল প্রাণেশে ? 
পম ১. ০, ৯ পপ সপ সাপ পপ পা 

ঈইশচণ্ডা-দেনী মাহাত্যে দেব-স্তরতি। ষষ্ঠ শ্লোকাংশ-_ 
"তং খৈষ্ণবী শক্তিরন্তবীধ্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া | 
বিদ্যা: সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ, স্ত্িয় সমস্তাঃ সকলা জগত্স্্ ॥7 

হে দেবি! তুমি বৈষণবী শক্তি, অনন্ত বীর্যযবতী, শিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের বীজ- 
ভূত! পরমা-গ্রকৃতি । তুমি নিখিল বিছ্যারূপিনীঃ জগতের পৃথক পৃথক 
বিচ! তোমার অংশভূতা, আবার মাত। গ্রভৃতি নারী মাত্রেই তোমার 
অংশ শ্বরূপা, তুমিই একা কিনী জগৎ ব্যপিয়া আছ। 
1 নারদ পঞ্চরাজ্রে-_প্দক্ষগেহে যোৎপন্ন। সতী নায়েতি কীন্তিতা। 

কৈবল্যদায়িনী যম্মাতম্মা্দেকগ্জট/ম্বত] ॥" 
যিনি দক্ষ গৃছে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বহার নাম 
সতী, তিনি এক-জট! অর্থাৎ কৈবল্যদায়িনী কালিকা ॥ 

পপ আত পক জলা 



সব্জী-লীলা! 

[ ২ ] 
্বায়স্ুব মনু ধার ভার্ধ্যা শতরূপা! 
লভেছিল কন্যা *এক সর্ববগুণ-যুতা, 

নামেতে * প্রসূতি, রূপে মাতৃ অনুরূপাঃ 
বিবাহ বয়স হেরি? চিন্তে পিতা-মাতা । 

পাত্র অন্বেষণে মনু ভ্রমে দেশে দেশে, 
নাহি মিলে বর, নাম প্রসূতি রাখায়, 
ব্রহ্মীর যুক্তিতে শেষে ফিরিয়৷ স্বদেশে 
প্রজাপতি দক্ষ-করে অর্পে তনযায়। 

| [ ৩ ] 
আবিভূত ভবে দক্ষ ইচ্ছায় ধাতার, 
ব্রহ্মার মানস পুত্র বলি লে!কে ঘোঁষে, 
গ্রজাবৃদ্ধি হেতু নাঁম প্রজাপতি তার, 
জায়! সহ যাঁপে কাল পরম হরষে। 
জনমিল ক্রমে বনু রমণীয়া সুতা, 
যোগ্যকালে হ'ল উ়া দেব-মুনি-কুলে, 
শেষ কন্যা সতী নামে তুমি আবিভূতা, 
শিবের ঘরণী হ'লে বিধাতৃ-কৌশলে। 

রি ০» পাও আসন | পাস 

ক গ্রীমস্তাগধভ ৪র্থ হ্বন্ধ শ্লোক ১১১ 
মনোস্ত শতরাপায়া, ত্রিশ্চকন্তাশ্চ জজ্িরে।, আকুতি, দেবছুতিশ্চ প্রস্ততি রিতি বিশ্রুতা ॥ 

শততয়পার তিন কন্যা! আকুতি, দেবহুতি, প্রস্থতি। ভগবান মনু এদ্গার পুত্র দক্ষকে 
প্রশুতি নায়ী কম্ত। প্রদান করিলেন। অন্য ছুই কম্ঠায় সহিত এই কাব্যের বিশেষ 
»ংম্রব নাই বলিয়া এক কন্। উল্লেখ কর! হইল । 

“দক্ষায় ব্রগ্গাপুত্রায় প্রহ্থতিং ভগবান মন্গুঃ | 
প্রযচ্ছদ্ বতকৃত নর্গ প্রিলেক্যাং বিততোমহাঁম_।”' 

৮ 



"জম ভলর্গ 

সনভীন্ নিম্বাহ্ু 

ত্ভাম্মা হুগ্ ন্দিশ্রস্লতিডি- 
ভেলা েন্বস্ততেভ্ডঞ $ 

পরিণয় কাল তব হইলে আগত, 
দেবধির সাথে ্রন্মা দক্ষপুরে আসে, 
“্বয়ন্বরা হবে তৃমি” দিয়া অভিমত 

নারদে রাখিয়া ব্রহ্মা চলিল কৈলাসে। 

জগতের রূপরাশি একভ্র মিলনে 

বিধাতা গড়েছে তোমা, তাহে ভ্্রিনয়না, 
ঈনির্ববাচিবে নিজ পতি মান দরশনে, 

ভাবে দক্ষ সমযোগ্য হ'বে কোন্ জনা । 

বিশ্বহুতি-বিশ্বেয় উৎপত্তি। কত্রন্ধ পুরাণ৩৬ অধ্যায় প্লোকাংশ ৩। 

“স্বয়ন্বরং ততো! দেব্যাঃ সর্ধালোকে ঘঘোৌষয়ৎ” 

৫] 



৩ত্জী-লীলা 

( ২) 
শিব কাছে আপি, ব্রহ্মা আদি কথা ভনে; 
“প্রলয়-পয়োধি-জলে তুমিঃ আমি, বিষুঃ 
তপশ্তা-নিরতত যবে ছিন্ু তিন জনে, 
স্থূত নারী-দেহ এক ভাঁসিতে দেখিনু । 
উদ্দাম উর্মির সনে উঠিছে নামিছে ; 
ঘূর্ণিত আবর্তে পড়ি কভু নিমড্জিত, 
ভাদিতে ভাসিতে পুনঃ ক্রমে আপি কাছে, 

দুর্বিবিষহ পুতিগন্ধে করিল বিব্রত।৮ 

(৩) 
£বিযুঃ, আমি ভুইজনে চিত্তের বিকারে 

চ।কিলাম নাঁসাছিদ্রে শবের দুর্গন্ধে, 

প্রকৃত যোগীক্দ্র তুমি, তাই নির্বিবিকারে 
তুলিয়! লইলে শবে ছুই মণিবন্ধে। * 
সেই কায়া,যোগমায়া, এবে নগ্তী মোর, 
নাম সতী, হরপ্রিয়া, হবে স্বয়ন্বরা, 

বাধিতে প্রণয়-ডোরে সাজ শিব বর, 

নিবেদিনু নিজে আসি বার্তা পূর্ববাপরা 1” - 
শী শিলাদিলিপসস পিস আসার শপ শপ পরান ০ ভা এলসি ৭ ৬ | ক পচ 

ক মণিবন্ধ-_হীতের কবজ্গি। নগ্তী--পৌত্রী। 
৪ 



ত্জী-ঙ্পীল। 

(৪ ) 

নিরুস্ভর শিব শুনি? ব্রহ্মার বচন, 

স্মরিল মায়ার বাক্য 'শুনহে বৈরাঁগি। 

কালে শব হ'য়ে শিবা করিবে ভজন, 

পুনঃ স্থপ্ত্ি হ'লে তোম। করিতে নিয়োগী 1 
সেই শব এবে সতী বুঝিব কেমনে, 

যোগাছ্যা মানবী হবে স্বপনে না আসে, 
ত্যাগী আমি, ল'ব নারী কোন্ প্রয়োজনে ? 

গৃহাসক্তি হদে কিন্ত পরতঃ প্রবেশে। 

(৫ ) 
কহিল ব্রহ্মারে তবে কৈল!সের নাথ, 
“সম্বন্ধে সোদর, হ'ব নাতিনীর বর, 
পিতামহ আজ হ'তে, করি প্রণিপাত, 

এসে! তবে বিধি, রেখে সাজায়ে বাসর । 

সতী দরশনে শিব হ'য়ে অভিলাষী, 
লইয়! বেতাল-তাল, নন্দী (প্রয়তম, 

আরোহিল বৃষ-পৃষ্ঠে* পরক্ষণে আসি, 
ছুটিল বাহন বেগে গন্ধবহ সম। 

.. নিয়োশী-_কর্মী। পরতঃ_-পশ্চাতে, তিক প্রকানে। 
* কালিকা পুরাণ--১১ অধ্যায় প্লোক ১৪ 

ততঃক্ষণেন বলীবর্দেন বেগিন!। সব্রন্গনারদাছ্ধে স্বঃ গ্রাপ্যদক্ষালয়ং হয়| 



শভ্জী-জনীলা 

( ৬) 
দক্ষ হেথা স্থপতিরে ডাকিল সত্বর, 

গঠিতে উদ্ান মাঝে বিবাঁহ-মণ্ডপ, 
হীরক-মুকুতাদামে শোভিতে চত্বর, 
উচ্চ, উচ্চবৃক্ষে তুলি' স্বর্ণ-চন্দ্রাতপ ৷ 
উদ্যান যোজন-ব্যাপী, শোভে নানা তর, 

কামিনী, চাঁমেলী, টাপ। ফুলে আমোদিত, 
মধুমীস বারমাম) পিকরব চার) 

কল্পিত নন্দন-বন ধরাতলে স্থিত। 

(৭ ) 
দিন মধ্যে সভা-গৃহ করায়ে নিশ্মীণ, 

প্রেরিল নারদে দক্ষ দেব-নিমন্ত্রণে, 
অন্তঃপুরে ক্ষণ-পরে করিয়। প্রয়াণ, 
প্রসূতির পার্থে গিয়! বসিল আসনে । 
বলিল--“মহিধি ! শুন শুভ সমাচারঃ 

ব্রহ্মা আসি দিল যুক্তি সতী-ম্বয়ন্বরে, 
দেবলোকে এ সংবাদ করিতে প্রচার 

পাঠায়েছি কিছু পূর্বে নারদ খষিরে। 
স্পাস্প্ল 

স্বপতি-স্রাজমন্ত্রী, শিলি বিশেষ | চত্বর--উত্সব স্থান। চন্ত্রাতপ--চাদোয়া। 
ঠ 



শত্জী-জপীলা 

(৮ ) 
“পরশ্ব সে শুভদিন হইয়াছে স্থির, 
মনোগত বর দি হয় নির্বাচিত, 

সমারোহে সমাপিব বিবাহ সতীর ) 

কর, রাণি, স্থব্যবস্থ! তব ইচ্ছা! মত। 

অষ্টাদশ কন্যা দি'ছি মুনি-ধধিগণে, 

সাতাইশ স্থধাকরে, ধর্মরাজে দশ, 

বরুণে অপিব সতী ছিল ইচ্ছা মনে, 

হব ধন্য নির্বাচনে পুরিলে মানস 1, 

( ৯) 
কহিল প্রসতি তবে “দেখেছি স্বপন, 

দর্ধীচি মুনির মত আকারে গঠনে, 

জটামৌলি মহাজন, কিন্তু ত্রিনয়ন, 

পুরোগ্যান পাশে আছে পরমাত্মাধ্যানে । 

সতী গিয়! বর-মাল্য দিল তার গলে, 
বর-কন্া। মোরা যেন আনিন্ুু বাঁসরে, 

নিদ্রো! ভর্গ হ'ল, সতী ডাকিল মা বলে, 
তাই বুঝি বিধিযুক্তি সতী-্বয়ন্থরে 1 

পি পীপীপট পপীকসি আং . সি শা পসপাা্ আজ লা শা | পপসসপাশি ০ পেত শিপ শপ আদ আহ এজ: 
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জঠামৌলি--যাহার মাথা জট! আছে। মহাজন--ধার্ন্িক। 

গ্ 



সব্জী-জীজ। 

( ১০ ) 
স্নেহের পুতলি সতী হবে স্বয়ন্বরা, 
অপার আনন্দ আজ প্রসুতির প্রাণে, 
আনাইল কন্যাগণে মুনি-পত্বী যাঁরা, 

আর আর কম্তা আসে নারদ-আহ্বানে । 

আনাইল ভগ্রীদ্বয়ে, অস্তঃপুরে ঘটা, 
সাধিছে অঙ্গনাগণ “উলুণ্ধবনি ছড়া, 

বাদরে যে ভাবে হবে নৃত্য গীত ছটা, 
পুঁথি পড়া কলা-বিদ্বা! কৌলীন। ঝগড়। | 

( ১১) 
স্বযন্বর প্রাতে শিব পৌছে হরিদ্ারে, 
সাজিল কিরাত সাজে ব্পি' শিলাতলে, 

নন্দী কাছে বৃষ রাখি, পশি দক্ষ পুরে, 
(*) বেতাল-তালকে লয়ে রহে বিল্বমূলে । 
সায়ংকালে ব্রল্মা আসি দিল দরশন, 

একে একে ন্বর্গ হতে নামি দেববৃন্দ, 
সুসজ্জিত সভাগুহে লইল আসন, 
ন। দেখিয়। শিবে ব্রহ্মা! দাড়ায় নিস্পন্দ । 

কলা-বিদ্যা--নৃত্য গীতাদি চতুংষত্ি বিদ্য।। কৌলীনা-_ফুলাচার। ৮, 
* বেতাল-তাল--সঙ্গীতর্্ ঘক্ষ ; শিবানুচর। 

ক।লিকাপুরাণ--১১অধ্যায় প্লোকাংশ ২* | ঝাদ্যং চতুগণা নেবে ননৃতুশ্চাগতাঃ দক্ষমন্দিরং 
৮ 



৬ ০ পে পপ পপ পপ আস 

ত্জী-লীল। 

(১২) 
উদ্যানের চাঁরি প্রান্ত করে নিরীক্ষণ, 

দেখিল রয়েছে শিব দূরে বিস্বতলে, 
সাজাইতে কন্য। দক্ষে বলিল তখন, 

অমনি কাঁমিনীকুল শঙ্খ-ধ্বনি তুলে । 
দাক্ষায়ণী সতীরূপা জগম্মাতা তুমি, 
বিভুষিত। হ'য়ে নান! রত্ব অলঙ্কারে, 

বরমাল্য ধরি? করে, সভ! অতিক্রমি, 

ব্রহ্মার ইঞ্গিতে দ্রুত চলিলে বাহিরে! 

( ১৩ ) 
সভাস্থ দেবতা যত, সম্ভ্রম-জড়িত, 

নিরখিল একবার তব পদ-প্রান্তে, 

তেয়াগিল সভাগুহ, দক্ষ বিচলিত, 

ধাইল ত্রন্মার কাছে উদ্যান-সীমান্তে। 
ত্রিনয়নে ভ্রিনয়ন পড়ে ইতিপূর্বে, 

আনন্দে বেতাল-তাল বাজায় সারঙ্গ, 

বরমাল্য দিয়ে গলে বলিলে গো শর্বের ঃ-- 

“স পিলাম, হে শবর, এবে সজীবাঙ্গ |» 
পোশশ শশা 

শবর-ব্যাধ, শিব। সারঙ্গ-বীণ! যন্ত্রের ন্যায় বাদ্য য্ত্র। শর্ব-_শিধা 

ক 

০ 



ভ্ভীজীজ্াা 

( ১৪ ) 
ব্যাধবেশী শিবসনে অদ্ভুত মিলন, 
হেরিয় অমরগণ ভাপিল উল্লাসে, 

(যোড়করে ছুজনার বন্দিয়! চরণ, 

স্বরপুরে গেল ফিরে নিজ নিজ বাঁসে। 
বিশ্মত হেরিয়া দক্ষ ব্যাধের মুরতি, 

জটাঙগাঁল, বাঘছাল, ফণী শোভে শিরে, 

ঢুলু, টুলু নেত্রতিন, বাল-সূর্য্য-ভাতি। 

ধনুক» তুণীর ক্কন্ধে, শিঙ্গা বাম-করে। 

(১৫ ) 
জিজ্ঞাসে ব্রহ্মাকে 'কে, এ? দান্বকি দেব? 

হরিয়া লইল সতী আসি' ছদ্মবেশে 

লোক-পিতামহ কহে--“ইনি বামদেব, 

মহাযোগী, পশুপতি বসতি কৈলাস্। 

বিচারিয়া মনে দক্ষ গুসুতি-প্রসঙ্গ, 
বাজাতে বিবাহ-বান্য বাস্ভকরে কয়, 

জল-তরঙ, স্ব্দঙ্গাদি জিনিয়া সারঙ্গ, 

জানাতে সম্বদ্ধি নিজ নব জাম্াতায়। 
টির রত রা, রত বে সির রিতার রিনিতার 

জমরগণ- দেেবতাগণ, সরপুরে- শর্গে। 

৬ 



শলত্জী-জীঙল! 

( ১৬) 
বাছাশুনি' “উলু' ধ্বনি তুলি" বামাগণ, 
আলু থালু বেশে আমে কাতারে কাতারে, 

ব্বযন্বরে সহ্প্রদান নাহিক বিধান, 

স্ত্রী-আচারে বর-কন্1! লইল বাসরে। 

ন। রহে বাসর-্রাতে সম্বন্ধ-বিচার, 

বৈষ্ণব সকলে আজ রস-কলি ছাপে, 
গাহিল মিলন-ছড়া, যুগল-বিহার, 

শ্বশ্রা-স্বনা স্থরপিক! শ্টালিকার কাপে ! 

(১৭) 
নৃত্য-গীত কৌতুকেতে রজনী বিগত, 
প্রভাতে বিদায়-বাদ্য বাজে ঘন ঘন, 

রুধতে লইয়া নন্দী দ্বারে উপস্থিত, 

সারঙ্গে বেতাল-তাঁল তুলিল সুন্বন। 

উঠিল মিলিত-বাদ্য বিদারি' গগন, 

পাবনী তরঙ্গ তুলি' উজান বহিল; 
্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃস্তি করে দেবগণ, 
স্থর-তরু পারিজাতে ইন্দ্র ভেট দিল। 

শা টক 

 রসকলি ছাপ__নানিকায় তিলক চিহব। কাপ-_কপটতা | হা।লিকার কাঙ্দে_ 
কপট শ্যালিক! নাজিয়।। পাবনী-_গঙ্গ11 এ 

* কালিকা পুরাণ ১১ অধ্যায় শ্লোক ₹*-_পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ সহ্জুমে ঘাঃ গগনলংঘতা 1 
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শনব্জখ তীভলা 

(১৮) 
পিতামহে, পিতৃদেবে, মাতাকে প্রপমি। 

বৃষ-পৃষ্ঠে শিব-বাঁমে বদিলে তখন, 
বিসর্জগিল অশ্রু কত প্রসুতি জননী, 
মায়াকান্ন' স্দু্বরে কাদে ভমীগণ । 

হিমগিরি পথে সবে যবে উপস্থিত, 

মেনকা হিমাব্রি-জায়। যুগলে দেখিল, 

ভুহিতা-জামাতা-সাধে চিন্ত (বড়ম্বিত, 

সেইদিন হ'তে সাধবী ব্রত আচরিল । 

১৭ 



চা ০্দী শিশিশীশিশিন 

-স্ন ভর্গ 

€ক্ষভ্াান্লে সী 

( ১) 

নিরালয় শিবালয় কৈলাস ভূধর, 

ব্রহ্মার মানস সরঃ পাদ-দেশে তার, 

পৌরাণিক দেব-ভূমি ভারতের পর, 
শিবসনে আসি" তথ। পাতিলে সংসার । 

বিভক্ত দ্বিশৃঙ্গে উচ্চ অচল কৈলাস, 
মাঝে সানু স্থবিস্তু ত সৌগদ্ষিক বন, 
একে ফক্ষাবাঁস, অন্যে ভূতাত্ম।-নিবাস, 

পায় লাজ স্থ্রপুরী ইন্দ্র-উপবন। 
» শাাীশ্প শশাঁিশটা শ্পিস্পিসী শি শি শপে পপ পিস স্পা পা গা রা পরা আচ হত “এস 

সানু-_ ছুই পর্বতের মধ্যবর্তী উচ্চ হুবি্ৃঁত লমতলভুমি। 

৮০] 



টি 

ঙ্জী-জনীল। 

( ২ ) 
ঝলকে অলকাপুরী স্ববর্ণ-প্রভাবে) 

শিবাশ্রম বনরা্জি পশুর নিলয় ১ 

ন্সিগ্ধ গিরিতট নান! প্রসুন-সৌরভে, 
অশোক, বটাদি বৃক্ষে, মুমুক্ষু-আশ্রয়। 

শৈল বেড়ি” সারি সারি উঠেছে বিটগী, 
অশ্ব্থ, অর্জুন) ভূর্ভজ, বকুল, ডুমুর, 
করবীর, পারিজাত, শাল্মলি, ওষধি, 
দেবতরু, হিঙ্গু, জন্য, পনস, খঙ্জুর । 

(৩ ) 
উপত্যকা মধ্যভাগে, স্থজলা দীঘিকা, 
পুলিনে কদলী শ্রেণী, সলিলে উৎপল, 
উপবনে ফুটে ফুল-মাঁধবী, মল্লিকা, 
জাতী, যুখী, নান। জাতি গন্ধ নিরমল। 
বাঁসন্ত বিহঙ্গ আর ভ্রমর প্রচুর 
কুজনে"গুঞ্জনে সানু সদা মুখরিত, 

মেলি” পুচ্ছ করে নৃত্য ময়ুরী-ময়ুর, 
স্বগ-স্থণী হখী অতি কুর্দনে ধাবিত। 

্প পপি পি পাপ 7 টিপি নপাপশ | পরল জপ, 

প্রহথন--ফুল। ফল । লামু--গিরিতট। পনস--কীটাল গাছ। 

১৪ 



তী-জীলা! 

(৪ ) 
শ্বাপদ-সৃঙ্কুল বন নাহিক হিংসন, 

স্বগৰৃক, গজ-সিংহ, শার্দ ল-ভালুক, 
একত্রে নকুল-অহি করে বিচরণ, 

শিবধাম শিবঞয় অশিব বিমুখ । 

জলা অলকনন্দা, নন্দ প্রবাহিনী, 
পবন-হিল্লোলে হখে হে পুরোভাগে, 

বিমানেতে আসি" যত দেবের কামিনী 

করে রঙ্গে জল-কেলি স্বামী-সহযোগে। 

(৫ ) 
শিবের উৎসঙ্গে বসি? দেখিতে কৌতুক, 
শিষ্যা-ভাবে কভু রত তন্ত্র-অধ্যযনে, 

পারিজাত, শতপত্র দানিতে যৌতুক, 

গুরু-দক্ষিণ! স্বরূপ প্রণমি চরণে । 

যোগাভ্যাসে কভু রত যেন কাপালিনী, 

যোগময় বট-মুলে মুদিয়া নয়ন, 
যৌগনিদ্রো-স্থখে কভু সিকতা-শায্রিনী 

পতির আদরে ভুলি' পিতার ভবন। 
৮১৩ পি স্পেপ্পপ্পীা পি ওপাশ পা ২ পট ৫ 

প্রধাহিনী-নদী। উৎসঙ্গে-উরুতে। লঙুপত্র--পদ্দ। সিকতা-_ধুঁল। 

১৫. 



শব্জী-্লীলা 

(॥ ৬ ) 
সরোবরে নিত্য সরান, আত্মমন্ত্র জপ, 

বারিপূর্ণ কুস্ত কক্ষে ফিরিতে আশ্রমে, 
ন্বহস্তে করিতে পাক নীবার-আতপ, 

যোগীজন-সেব্য চরু অতি সযতনে। 
খাওয়াইয়! ভূতেশে, পরে ম্বগগণে, 
অবশিষ্ট অন্ন নিজে করিতে ভক্ষণ, 
গৃহ-কার্ধ্য সারি” পরে আসি' উপবনে 

কেশগুচ্ছ লত৷ পুষ্পে করিতে শোভন । 

( ৭ ) 
কুম্বম চয়নে আমি' কু বা লুকা'তে, 
আসিত খুঁজিতে (যোগী একান্তিক প্রেমে, 
পুষ্পবরিষণ সহ ভাবের সঙ্গীতে 
দেখাইতে বাল্য-খেল! বাঁল্য-সখী ভানে। 
ভ্রমিতে কভু বা! একা গহন কানন, 

ব্যাত্র হ'ত সাথী যেন পালিত কুন্কুর, 
দিংহ-পৃত্ঠে বমি কতু ছুলাতে চরণ, 
দিত শিব করতালি, বাঁজিত নুপুর । 

"সপ (১৮ সপপপ 

আত্মমন্ত্র জপ-_পরমাজ্মার ধ্যান ( দেবতা, আদর্শ.পুরুধ বা নারী বাহার! ইপী শক্ত 
লইর়। ভূ-লোকে আসেন, তাহার! অনুষ্ঠিত আচরণ দ্বার! লোক-শিক্ষা প্রদান করিয়া 
থাকেন। নীবার-আতপ--তৃণজাত চাউল। 

অত 



শনব্জী নীল! 

(৮) 
বিমল আনন্দে থা বিরাজে গোলোকে, 

নারায়ণ সনে রম। বলি? পল্মাসনে, 

দেবরাজ সহ শচী যথা ইন্দ্র-লোকে, 

তাদৃশ উল্লাসে ছিলে শিব-তপোবনে । 
সহস! বেড়িল দুঃখ, জ্বালাইল হিয়া, 

আনিল বারতা যবে নারদ দেবধি, 

করে পিতা কনখলে মহাযজ্ঞ-ক্রিয়, 

আহ্বানি' সকল দেবে শিবে না সম্ভাষি? | 

(৯) 
% খষি-বজ্ে ত্রহ্ধা-পার্থখে আপীন মহেশ 
অনবধানে দক্ষের না রাখিল মান, 

সভানন ত্যজি' যথ। সব ভ্রিদিবেশ, 

উপেক্ষিত ভাবি' দক্ষ ঘায় নিজ স্থান। 

বৈভব-মদ্রিরা-মত্ত শ্বশুর গোপনে 
জামাতৃ-মধ্যদা হানি করিয়া কল্পনা, 

দেব-যজ্ঞ সমারোহে শিবে নাহি গণে। 
৭" ন্যায্য যজ্ভঞ-ভাগ হ'তে করিতে বঞ্চন!। 

. এ্রমন্তাগবতম্_ এর্থ স্ব ২য় অধ্যায় শ্লোক ৪। , 
পুর! বিশ্ব হজাং সত্রে সমেতা: পরমর্ধয়ঃ 

তথ। অমরগণাঃ সর্ষে সান্ুগামুনয়োহগ্রয়ঃ॥ ইত্য।দয়ঃ। 
১৭ 



ত্জীম্লীলা 

( ১০ ) 
কাল-প্রাণ্ডে যথ। লুপ্ত জ্ঞান হিতাহিত। 
না ভাবিল একবার হ'য়ে প্রজাহ্যক্ 

জামাতার অসম্মানে হুহিতা ব্যথিত, 

সাধ্বীনারী পুজে পতি ভিখারী দৈষ্টিক। 
শিব-প্রাণ! সতী তুমি শিব-উপেক্ষণে, 
কি যেন কি অভিমানে--পাতিলে ছলনা? 

জানালে ভর্তুর কাছে কাতর বচনে 

জন্মস্থান দরশনে জেগেছে বাসনা । 

( ১১ ) 

'উচাঁটন কি কারণ” বলে তবে শিব, 

তেব গুণে গৃঁহবাঁসী হুইয়। উদাসী, 
অদর্শন দিনেকের সহিতে নারিব, 

কৈলাস আধার হবে, হ'ব পরবাসী ।, 
সম্বরি' নয়ন-বারি উত্তরিলে তুমি ৪-- 
“দেখ চেয়ে একবার ন্দুর গগনে, 

দেখ কত দেব-রথ যায় যজ্জ-ভূমি, 
না-না-জন্মভূষি, 'যজ্ঞ' বলিয়াছি ভ্রমে |» 

& প্লোকাংশ ৩৮ ত্রক্গপুরাণ--৩৯ অধ্যায় 
দক্ষ-ঘজ্ঞ-__মহেম্বর উবাচ--““যডজ্ঞযু মম সর্ধেধুন ভাগ উপকল্পিতন্” 
মহাবজ্ঞ--বেদাধায়ন, জগ্নিহোব্র, পিতৃ-তর্পণ, ভূত-বলি, অভিথি-পৃজ1। 

গৈঠিক--কাপুরুষ, যাহায়! কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে । প্রজান্থক--গিতা। 
১৮ 



শভভীম্লীজ! 

( ১২ ) 
শিশুমতি বালা মত উতল] গমনে, 
বহির্গতা গুহ হ'তে না মানি' কারণ, 

উচ্ছেদ করিবে যজ্ঞ অভিসন্ধি মনে, 
নাই যথা দেব-যাগে দেবেশ পুজন। 

ন। জানিয়। মনোকথা, কেন এ আগ্রহ, 

নিবারিতে তোমা শিব করিল যতন, 

শেষে গৃছিনী-শাসন দাম্পত্য-কলহ 
আরম্তিল মদভরে শমন-শাসন। 

(১৩) 
ভ্রিলোকে বারিতে তোমা কি আছে প্রক্রিয়া, 

রোধিতে বাসনা তব আছে সাধ্য কার, 
বলে বুধগণ-_বিশ্বে তুমি অদ্বিতীয় % 

চিম্ময়ী গ্রকৃতি-পর! বিশ্ব-যুলাধার। 
তিরোহিত বধু যথা পেয়ে বাক্য জ্বালা, 

চকিতে অতনু তুমি মায়িকী সদৃশী, 

থেলিবারে ভিন্ন সাজে অভিনব খেলা) 

দ্রশ মহাদেবী রূপে ঘেরি' দশ-দিশি। 

হমহীভাগবত পুরান__সত্যুবাচ__সহত্র বদ দেবেশ তথাপি পিতুর্বালয়ে । গমিথ্যামি 

মহীষজ্ঞং ভষ্, মিচ্ুকাহম্ প্রভো ॥ মমাঞ্রে যদিতে নিশাং করত্যতি-বিমুঢ়ধীঃ। তদ। 

তন্ত-মহাধজ্ঞং নাশয়ামি ন-সংশয়ঃ ॥ 
দ্ীঞীচত্তী দেবী-মাহাজ্মা, গুস্তবধ শ্লোকাংশ-৫। 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া ক! মসাপরা। 

অতম্ু-অশরীরী। মায়িকী-যবডুকরী।' 
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পপ পম স্পা পাপ পা পপ 

ং্জী-লীলা 

( ১৪ ) 
বিবিধ বরণামুত্তি, বিচিত্র ভূষণা, 
আয়ুধ ধারিণী, কেহ শঙ্ব-পম্ম-করা, 
কমনীয়, কেহ উগ্র করাল বদন", 
দেখা”বারে মায়া-শক্তি ভাবেতে বিভোরা 

রক্তবাসা দেবা এক ধুমল-বরণা, 
হসন্মুখী ঘোররাব। ত্যজি' কুবলয়, 
ধরি' করে দিত অসি, হযে বিবসনা, 

দেখায় ভঙ্গিমা যেন করিবে প্রলয়।' 

( ১৫ ) 
হাসি ক্ষিপ্ত অট্রহাস, অন্থর-সন্ত্রাস, 
করি, ছিন্ন নিজ মুণ্ড ভীম খড়গ-ঘায়, 
রাখি' বাম-হাতে, করে নিজ রক্ত গ্রাস, 
নৃত্যসহ পদভরে মেদিনী কাপায়। 
প্রমত্তা রুধির-পানে যবে সে ভামিনী 
ভৌতিকী-আন্থরী লীল! প্রসর উন্মুখী, 
উদগারে স্যজিল! ছুই শাঁকিনী-ডাকিনী, 
দশড়াল ছু"পার্খে তার! হয়ে উর্মুখী ।. 

'মহাস্তীগবত পুরাপম্__-অধ্যায়৮ 
+এবং সফিস্ত্যমনন] ক্ষণম্ দাক্ষায়ণী মুনে। ভয়ানকৈ স্ত্বিভিনেত্রৈ মোহয়াম।স শঙ্করং 

ধুদগ-__কৃষ্ণ-লে(হিত বর্ণ। কুবলয়-_পদ্ম। বিবননা--উলঙ্গিনী। ভঙ্গিমা--ভাব। 
ছড 



প্র পপ পা কল শাপাশীিি 

শনত্জী-্লীলা। 

(. ১৬ ) 
ত্রধারায় ছুটে রক্ত খায় ঢকৃ, ঢকৃ, 
উঠে শব্দ চকৃ, চকৃ, রসনা-লেহনে, 

পুলকে পিঙ্গল নেত্র জ্বলে ধক্, ধক্, 

বাঘিনীর চক্ষু যথ! স্বগা-রক্ত পানে। 
চলিল পৈশাচী খেল! লয়ে সহচরী, * 

হেরিয়া বাঁভৎস্ দৃশ্য ভূতেশ স্তম্ভিত, 
নিরখে যে দিকে, হেরে নারী ভয়ঙ্করী। 
গ্রাসিবারে আসে মেলি' দশন বিকৃত। 

(১৭ ) 
কাপে শিব থর, থর, নেত্র ছল্ ছল্, 

বহে শ্বাল ঘন ঘন নাসাছিদ্র দিয়া, 

শিরো-গর্গ। টলমল, উছলিত জল, 

জটাজাল, ফণী-ফণা উঠিল ভাসিয়া। 
অধ; অঙ্গে ভূজঙ্গমূ ছিল কটি-পাশ, 
জটাসহ ভাসমানে শ্লথ কটি-ডোর, 
খসিল বসন-চীর-বাঘছাল বাদ-_ 
অন্বর পতনে শিব সাজে দিগন্বর | 
. * প্রাণ-তোষণী ী তসত, বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ছিত্নমন্ত! উৎপ্ উৎপত্তি-_ 

নথাগ্রেণ চিচ্ছেঙ্গ বাষেন হ্বশিরভ্তদ] । ছিন্নমাত্রত্, তৎশীর্ধং বামহন্তে পপাত চ। 

কণ্ঠাৎ বিনিঃহ্ৃতং রক্তং ভ্রিধারেণ তপোধন। 
দক্ষিণ ভেদেন যে ধায়ে চ বিনির্গতে ৷ সখী মুখেতু-সংযোজ্য মধাধার! স্বকাননে ॥ 

চীর_কৌপীণ 
২১ 



ক্জী-দীজ্ন। 

( ১৮ ) 
নারীব্যুহ মাঝে নগ্ন, চাহে চারিভিতে, 
পলায়নে সমুগ্যত উদ্বিগ্ন অন্তরে, 
ধূমায়িত দেবী এক আমি” আচন্বিতে, 
ছুইকরে ধরি' শিবে পুরিল জঠরে ।* 
দেখা'য়ে মৃছুর্তকাল বিশ্ব-গর্ভাশয়, 
বমনে নিকাশি' পরে ভূমে তেয়াগিল, 
বিশ্ব-কোষে লাগে ঘোর, উপজে বিস্ময়, 
মুদি' নেত্র যোগীবর যোগাগ্নি ভ্বালিল। 

(১৯ ) 
$ দেখিল একাংশে তব জগৎ বিকাশিত, 
আকাশ, পবন, সূর্য্য, জ্যোতিক্ষ-মগুলী, 
বহ্ুন্ধরা সপ্তদ্বীপা সাগর (বষ্টিত, 
আদ্রিমালা-অভ্রভেদী, তরু, গুল্ম, বল্লী ) 
নিঝরিণী, হুদ, নদী, বিল, খাত, খনি, 
স্থরাস্থর, যক্ষ, নর, গন্ধবর্ব, কিন্নর, 
জলে, স্থলে, শুন্যপথে চরচর প্রাণী, 
বহুবিধ কতশত বন্ত মনোহর । 

ছিন্তং তদ্যা যতে। মুণ্তং ছিয়মন্তা ততঃ মমতা । তদ। স্বদেহ সন্ভূতে যে শক্তি: সববতৃবতুঃ ॥ 
ডাকিনী বণিনী নায়। সখ্যেতাভ্যাং সহাস্থিক1। 

ক ধুমাবতাৎপতি-নারদ-পঞ্চ রাত্রে অয়োদশ অধ্যায়। 
2 “ইত্যুত্তণ পতিমাদায মুখে চিক্ষেপ সা তদা” 

$কালিক। পুরাণ ১০ অধ্যায় লোক ৭-_“হরদদর্শ স্বে গর্ভে সর্বমিদং জগৎ, 
সপ্তত্বীপ-_জ্ণ প্রক্ষ, লাল্সলি, কুশ, কৌ, শাক, পুঙ্ধর। 
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শত্জী-জ্ীীলা। 

( ২০ ) 
দেখে আরে ভেদদিবারে এ স্থষ্টি-রহস্থ, 
মহবি, দেবধি আছে ধ্যানে নিমগন ; 
নামে তব করি' ভর কত গুরু-শিষ্য 

মোক্ষ-লাভ-আশে করে নামের ভজন । 
মায়া-চক্রে ঘূর্ণমান কত ভ্রান্ত জীব 
সতত বিবাদে রত ন৷ ম্মরি' মরণ ; 

পালিছে আদেশ তব ব্রন্ধা॥ বিষু শিব 
্ষ্টি, স্থিতি, লযু-কার্ধ্য করিতে সাঁধন। 

( ২১) 
প্রহেলিকা-মমাহিত যোগাশ্রয় ফলে, 

মায়া-মুক্ত শুদ্ধজ্ঞান জাগরিল ক্রমে, 

বুঝিষ স্বামিত্ব নিজ, তব ইচ্ছা-বলে, 
আপনায় তব পদে নিবেদে সন্ভ্রমে £-- 

'উচ্ছাসে ফুকারে,সতি! লুকা'লে কোথায়? 
₹হরি' শোভনামুত্তি কেন ভয়ঙ্কর) * 

কাপে বিশ্ব চরাচর ভীষণ ভীষায় 

ত্যজ অসি, শুভস্করি, বরাভয়-কর!। 
হিনিটিজ নিত তা বহি ০৮-২৭২৯০৪৯ ১৯৪: 

রঃ * মহাভাগবত পুরাণ--শিৰ উবাচ-_ত্বংয। সতী দক্ষকম্ত+ মত প্রাণবল্পভা, কথং তদ। 
কৃষ্ণবর্ণ। কর্ম ব| ভূভরপ্রদ। ॥ শক্তি উবাচ---অহস্ত প্রকৃতি সুক্ষ হৃষ্টি-সংহার-কারিণী ॥ 

অভবং তন্বনিতা য়ে ত্বদর্থে গৌরদেহিকা ॥। 

তত 



শনত্জী-জীীক্লা 

( ২২ ) 
“সন্বর, সন্বর মুভি, বিশ্ব-বিনাশিনী, 
কর রক্ষা, কর রক্ষা, মহাভয়-হুর। ; 

তোষ আদি' শিবে তব, শিব-সোহাগিনি, 
দাও দেখা সতী-রূপে হ'য়োন! নিঠুরা। 

করুণ-প্রণয় ভাষে করি গে! বিনয়, 

হ' বন কখন আর বাসনা-বিরোধী; 
ইচ্ছাময়ী কালী তুমি, স্তপ্তি, স্থিতি, লয় 
সাধিত ইচ্ছায়, কাল তব প্রতিনিধি 1” 

( ২৩ ) 
বরমাল্য দিয়ে যা"রে, ছিলে গে। অধীনা। 
নিপতিত পদে এবে সেই মহাভাগ, 

সরমে মরম-মাঁঝে আঁমিল বেদনা, 

উথলিত হদি-যাঝে পুর্বব-অনুরাগ । 
অপমারি' মায়া-মুত্তি চক্ষুর পলকে, 
বিরাঁজিতা হেমপ্রভ! সতী দক্ষ-সুতা, 
রঙ্গিনী সঙ্গিনীদ্বয়, গেল অন্তরিক্ষে, 

প্রশস্ত সময়ে পুনঃ হ'তে আবিভূতি। | 
০ সপ পপ পর স্পা 

০ 

মহাঁভাগ-__দয়ধ, বিদ্যা, বিনয় ও শৌধ্যাদি গুণ সমন্থিত ব্যক্তি । 

৪ 



১১০১৫১০৪০) 

(২৪ ) 

হেরিয়! কুহুকী"লীলা, পরম কুতুকী 

জিজ্ঞাসে জানিতে যোগী নব ভাবান্বিত, 

“দেখিলাম দশদেবী দশবিধ-মুখী। 

হবে তারা ধরাতলে কি নামে পৃজিত' । 

যোগাসনে পাঁবে দেখা নাম-কালী, তারাঃ। 

_-ছাঁয়াপথ দিয়া ছায়া করিল ভ্রুভঙ্গী-_ 

““ছিম্নমস্তা, ধূমাবতী, কমলা, বগলা, 

ভৈরবী। ভূবনেশ্বরী, ষোড়শী, মাতলী ।” 

বডুবী_আসনম্গ | ছায়া ভগুবতী। 
হায়াপথ--আকাশে অক্দুট আলোক বিশিষ্ট ঈষৎ গুভ্রবর্ণ মণ্ডলাকাঁর পথ । 

চি 

৫ 



( ১) 
“নতীই প্রকৃতি আদ্যা” শিব নিঃসন্দেহ, 

নন্দী, মদ, মণিমান শিষ্য তিনে বলে, 

“মা, তোদের উতল্তক যেতে পিভৃগেন, 

করুরে ব্যবস্থ! তোরা তিন জন মিলে? । 

নিল ভার মণিমাঁন, কুবের বান্ধব, 

যোগাইতে আভরণ, বস্ত্র মণিময় ; 
গোরক্ষক মদ যায় আনিতে বুষভ, 

সম্মত সেবক নন্দী যেতে দক্ষালয় । 

 আইচতী ভর্থ অং ক্লোক ৭1, 
“হেতু: সমস্ত জগতাং ব্রিগুণাঁপি দোঁমৈ ন'জ্ঞায়সে হরিহয়াদিভিরপ্য পার|। 

মর্ধ। শ্রম!খিলমিদং জগদংশভূত মধা।কৃত। হি পরমা প্রকৃতিত্তমাদয। 
২৬ 



শনব্ঞী-লীলা। 

প্রেত 
সাধিতে গুরুর কাজ ব্যস্ত শিষ্যাগণঃ 

ত্বরিতে সংগ্রহ করে দ্রব্য অনুকুল ) 
কুবের ভাণগার হ'তে আনে মণিমান 

বসন, ভূষণ দিব্য ভুবনে অতুল। 

গলদেশে বাঁধি' ঘণ্টা, পৃষ্টে-আস্তরণ, 

বল্লীবর্দে লয়ে মদ ফিরে তাড়াতাড়ি, 

*পুঙ্পমাল।, পতাকায় সাজায়ে গো-যান 

রক্ষী সাজে এল নন্দী, সতর্ক প্রহরী | 

€&৩) 
বক্ষ-দত্ত রত্ব বস্ত্র ল'য়ে মহেশ্বর 

আনন্দে-বিভোর যায় শোভিতে তোমায়, 
সম্তর্পণে স্পর্শে অঙ্গ, বিজ্ঞ মালাকাৰ 

সাজা'তে প্রতিম! যথা ডাক-গহনায়। 

নি দিয়েছ পুর্বেব, এবে কেন এ প্রয়াস 

বিয়া একথ! শিবে করিলে লজ্জিত, 

পশ্চাতে বলিলে তব আছে অভিলাষ, 

সাজিতে প্রকৃত সাজে পতি-অন্ুুব্রত । 

. শ্রীমভাগবতম-_এর্থ হব, পর্থ অধ্যায় মোকাংশ ৪ 2 
* পুরোবৃবেক্রীস্তরসা গতব্যথাঃ। স্বেতাতপত্রার্দিতিঃ মহারাজ বিভৃতিভিঃ শোভিত ॥ 

সখ 



সতঙ্জী-জনীলা 

(৪8 ) 
পরিলে কাষায় বাস, গলে ফুলহার, 
কুহ্থম অপরাজিতা ছটা সমকাণে, 
কপোলে চন্দন-বিন্দ্ু, কপালে সিন্দুর, 
নুপুর, অলক্ঞ-ব্রেখা রক্কিমা চরণে । 

কবরী আলুলায়িত চিকুর চিকুণ 

আবরিল পৃষ্ঠদেশ নিতম্ব অবধি, 
মুকুট স্থাপিলে শিরে করবী কুম্তম, 
প্রশান্ত উজ্জ্বল নেত্রে কজ্জ্বলের সিতি। 

(৫ ) 
শৈল উপবনে বাঁস, যোগীক্দ্র বনিতা, 
অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী বিজন ধিপিনে, 
ফলিতা লিক মাকে লতা অফলিতা', 

ছিলে ফুলরাণী এক পুষ্পিত কাননে । 
মুখ চার, যুগ্ম-ভূরু, আয়ত লোচনা, 
স্বঅঙ্গে কনক আভ! জিনি' ইন্দ্ু জ্যোতিঃ, 

বনজাত ফুল-সাজে বাড়িল স্থষমা, 
মোহিতে মহেশে নব মোহিনী-মুরতি* | 

চিকুর--কেশ। সিতি--কৃষ্ রেখা। লত। অফলিতা_-যে নারীর সন্তান হয় নাই 
--সতীর পুত্রাদি নাই। 
আমস্তাগবতম্ ধর্থ স্বত্ব, ১ অধ্যায় প্লৌক ৬৪1 তবদা পত্ধী তু তী...পুকরং ন লেতে। 
*্* মোহিনী-_সমুদ্র মম্থন-কালে অস্গরদিগকে মোহিত করিবার জন্য নারায়ণ এই বাপ 
ধারণ করিয়ছিলেন। 

২৮ 



শনত্জী-ভনীভঙগ। 

(৬) 
প্রস্তুত গমন-রথ, আধ-হাসি মন, 

নবাগত বধূ যেন যাবে পিত্রালয়। 
ছুখ-বিজড়িত হর্ষে পরশি চরণ 

নতমুখে শিব কাছে মাগিলে বিদায় ১-- 

“জনক-ভবনে যজ্জ্, চিত বিচলিত, 

পিতৃ-যজ্ঞ মমাপনে ফিরিব সত্ব, 

যেতেছি কৈলাস ছাড়ি' স্বল্প দিনমত, 
চল সাথে, দেব! যদি বিরহ কাতর।'! 

(৭ ) 
খিন্ন ভাবে লোক-শিক্ষা কহিল গিরিশ 2-- 

'যাত্রা অবিধেয় যথা নাই আবাহন, * 

নারিন্ু রাখিতে; দেবি ! কথন ঈদৃশ, 

ধনী-গুঁহে যজ্জ-কালে না যাবে নিধন । 
অন্বেষে ধনাভিমানী স্বার্থ-পরিতোষ, 
গুঃলাধুগুণ--সৎকুল, বিদ্য।, তপ, দান,” 

ধনান্ধে আশ্রিত যবে গুণস্থলে দোষ ।" 

+ ন।রদ পঞ্চ রাত্রে ওয় রাত্রে ওয় অধা'র়--ঈশ্বরঃং উবাচ 

প্রিয়" মমৈতদ্দেশি মমাপি গমনং শিবে । সল্েহ ফিস্ত মে দেবি, গম্তাসি হ্যনিমস্্রিত। ॥ 
ঃ্ীসভ্ভাগব তম- গর্থ স্বহ্ধ ৩য় অধ্যায়, গ্লোক ১৭--২০ জ্ষ্ব্য। 

বিদ্যাতপোধিত্ব বপুবপঃ কুলৈঃ সতাং গুণৈঃ যটভিরসন্তমেত বৈঃ ॥ 
স্বতৌহতায়াং ভূৃতমানহূর্দ, শ: স্তব্ধ! ন পশান্তি হি ধাম ভুয়সাম্॥ 

২৯ 



৩ও্জী-ভনীজ্ন। 

(৮) 
“আতিথ্য-প্রদান-কালে ভাবে ধনাঁধিপ, 

এসেছে এ হীন জন করিবে ভোজন 

দশের ওদন এক না যায় সমীপ, 

দেখি' তারে রহে দুরে; না করে ভাষণ । 

হয়েছি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ, না করি বারণ, 

মোর-ঘনিষ্টত৷ হেতু না পাবে আদর, 

ব্রহ্মার তনয়ে ঘোর তমঃ আবরণ, 

গ্রজা-আধিপত্্য লঠি' নাহি শিষ্টাচার 1” 

( ৯ ) 
নীরবে ক্ষণেক বহি" দানিলে উত্তর 2-_ 

“গুরু, স্বামী, বন্ধু-গুছে, পিতৃ-নিকেতনে 

নাহিক নিণাত কাল সদা মমাদর, 

গমনে নাহিক দেষি বিন। নিমন্দ্রণে। 

দেখি নাই কত কাঁল জননীর মুখ, 
সম্ভব এসেছে স্বসা, মাতৃঘসাগণ, 

একত্রে মিলনে পাঁৰ আলাপন-স্থখ, 

স্ত্রীজাতি দেখিতে ব্যগ্র আত্মীয়-স্বজন ।৮ 

 ্রীমন্তাগবতদ্_ক্লোকার্থ-১৩ ] 
সৌহদং হুহৃদঃ সন্বদ্ধি কেতনং গৃহং, তথ! ভর্তদী নাঞচ গৃহম্ আনাহ্তী অপি অভিযন্ি। 
হম্বত্বমধম্ ॥। 

ও 



ওনত্ভী-হনীজনা 

( ১০ ) 
“প্রসবে সংসার-লতা গর্ভ-সংক্রমণে, 

মিট, কটু ছুটী ফল-_সংযোগ-বিয়োগ-- 
স্জন-বিরাগ ঘটে সামান্য কারণে, 
সংসার-মাঝেতে সদা আছে অনুযোগ । 

বলিব মাতার কাছে কিবা হেন ভ্র্টি, 
ন্নেহ-আক্মীয়তা যাহে পাশরিল পিতা, 

কৈলাসে অনিমন্ত্রণ, বর্জিত ধূর্ভটি, 
গর্ভভ্রাত কন্যা প্রতি একি বিরুদ্ধত1 (৮ 

(১১ ) 

“জননীর দাথে যাৰ পিতৃ-সন্গিধান, 
বুঝাঁব যতনে তীরে স্থাপিতে সখ্যতা, 

ফেলি" অশখিজল তীর ধব্রিব চরণ, 
অবশ্য আসিবে হৃদে অপত্য-মমত। | 

কালিম। মনের তার রহে যদি তবু, 

আসিব এখনি ফিরে, না রব তথায়, 

আসি তবে, প্রাণপ্রিয়, চিত্তহারী প্রভূ, 
হ'য়ৌোন। বিরূপ যেন তব সেবিকায়। 

গভ-সংক্রামণ__দেহান্তর-প্রাপ্তি নিমিত্ত জীবে্ট গর্ভ-গুবেশ। 
অনুযোগ--অন্ভের নিকট প্রাপ্ত অনদর শ্রন্ত আক্ষেপ। 

৩১ 



স্ব্জখ-ভনীঞল! 

১২ ) 
উদাহৃত নি প্রাণেশে, 

ধীর-পাদ-সঞ্চালনে আরোছিলে রথে, 
মুখপানে চাহে শিব বদ্ধ গৃহী-পাশে, 

*ছুটিল কতই ভাব ক্ষুণ্ন হৃদি-পথে । 
আশ্বস্ত বচনে তব স্থাপিয়া ভরস। 

নাহিভাবে সিতিকগ আশার কুহকে, 
--নহে কেবা আশামুগ্ধ থাকিলে প্রত্যাশ।- 

কণ্টের গরল তার উঠিবে মস্তকে। 

(১৩) 
লানন্দ মন্ছুর-গতি বুষভ-প্রকৃতি, 

যানে-যুত চলে আরো শিথিল গতিতে, 
যেন কোন দৈব-বলে আজ স্গ-গতি, 
ছাড়াল কৈলাস-পুরী দেখিতে দেখিতে । 
মহানন্দে চলে লঙ্ঘি' দেউল জাঙ্গাল, 

কীাপাইয়া গিরি-পথ জলদ-গর্জনে। 
অতিক্রমিঃ একদিনে হিম-শৈল আল, 
উপনীত দক্ষ-দ্বারে যজ্জারভ্ত-ক্ষণে । 
ও উমন্তাগবতম-_এর্থ ্ধ-৫র্খঅধ্যার ্লোকাংশ ১ 

এবমুক্তী বিররাম শক্করঃ পত্যঙগনাশং হ্যভয়ত্র,চিন্তয়ব। 
সিতিক্সমহাদেষ। 

৩২ 



০ পদ জপ সাপ 

হলত্ী শীতল! 

( ১৪ ) 
ঘর্ঘর গো-রথ শব্দ, ঘণ্ট| ঝুন্ ঝন্ঃ 
অন্তঃপুর-দ্বার কাছে বুষের নিনাদ, 

শুনেও না শুনে যেন পুরনারীগণ, 
মত্ত যজ্ঞ দেখিবারে, লভিতে প্রসাদ । 

বাঁজিল সঘনে যেন কাণে জননীর, 

তব চিস্ত। হৃদে যার জাগে অবিবুত। 
সত্য কি চিত্তের ভ্রম করিবারে স্থির, 

এল ছুটে একাকিনী উন্মাদিনী মত। 

(১৫ ) 
অদর্শন বহুদিন মাতা ছুহিতায়, 

“মা'রবের বিনিময় সগ্যোদরশনে, 

ঢালিলে আনন্দ-অশ্রু মিলে দছুজনায়, 
প্রাণের আবেগে দে হে নৈরাশ্য-মিলনে 

জুড়াল তাপিত মাত। ছেরে যুখ-শশী, 

চুন্ধি মুখ বার বার, নিল তুলি' কোলে, 
ভাবাঁবেশে উচ্চৈঃস্বরে মহেশে আশীষি, 
মুছাল শ্রীমুখ তব, বসন-অঞ্চলে । 

ফটও 

টি ররর পথ, সপ্ত সপ. শা শপথ শী তি এল পপ 



ব্ভী-জীল্লা 

( ১৬) 
আদরে সেবকে তব তুধি' অতঃপর, 
অপর তনয়াগণে করিল আহ্বান, 

“আয়, আয়, ছ্যাখু তোরা, এল সতী মোর, 

দিয়েছে পাঠা'য়ে শিব, নাহি অভিমান |” 
সোদর অগ্রজ! যার! দেবতা-কামিনী 

নামিয়াছে মরভূমে কল-হংস রথে, 

একান্রিত একে একে মাতৃ-স্বর শুনি, 

গো-রথে আগত তুমি, লাগিল হাঁদিতে। 

6 ১) 
প্রধানা সোদরা দুই-__-অনসুযাঁ, খ্যাতি-_ 

আগুবাড়ি” নিল তোম! মা”র কোল হ'তে, 

সোহাগেতে ঢলে ঢলে জানায় সম্প্রীতি ৫-_ 
“পাগলে কেন লো সতি ! ন! আনিলি সাথে; 

শুনি, ভূত নাচাইয়৷ তোরে লয়ে নাচে, 
নিমিষে আধার দেখে, সদা ধরে বুকে, 
নয়ুন-আডালে গেলে ধায় পিছে পিছে, 

আছে বুঝি আজ কোন মাদকের ঝৌঁকে” । 
লাশ ৯৬৮ ৯৮ শি লা ও ০ কেশ পিস্ী শী সপ সপ. ৯০৯০ পে এপ পি 

৩৪ 



সব্জী-জীন। 

(১৮ ) 
শিব গুণাগুণ পরে বিচারে সকলে, 

পিতাকে উপেক্ষা! হেতু কেহ শিবে দৃষে, 

কেহ বলে কাঁজ নাই গত কথা তুলে, 
জামাই-শ্বশুরে ছন্দ না রহিবে শেষে । 

রুষ্ট পিতা হবে তুষ্ট হেরিলে তোমায়, 
ভাবি' মনে ভগ্মীগণ না ফিরে অন্দর, 

সাঁনুচর তোম। ল'য়ে হোমস্থানে যায়, 

অগত্যা জননী চলে পশ্চাতে সবার । 

০ সপ রি রী ০ ৮ পলাশ ০ শা পা স্পা সঃ 



( ১) 

যক্-ভূমি অগ্রে বহে মর্ভ-সরিদ্রা, 
দ্বিধার। অলকনন্দা, বর্ণ শুভ্র, নীল, 

ঘুণিপাক খর-আোতে প্রবল! গ্রথরা, 
হিমলিয় ভেদি' বাহে শীতল সলিল । 
যেন ছুটী ভিন্ন নদী, বরণে আচারে, 

গড়ে ভাঙ্গে তীর-ভূমি বিধি-প্রথ! রাখি” 
মন্দাকিনী-বৈতরণী যথা যম-দ্বারে 
দাঁনে মুক্তি পুতাত্বায় ভূবায় পাতকী। 

শিস সপ্ত ০ শনি তত পিস সপ রা সস ক এ ও পট 

সরিহ্বরা--গঙ্গ।। 

৩৬ 

চে 



শব্জী-জীজল। 

(২) 
নাহি তাঁপ পুতি-গন্ধ বৈতর ণী মত, 

নাহি তটে যম-দুত উত্তোলি' যুদগর, 
নাহি বচন নিম ম পীড়িতে ছুক্কৃত, 

'সাধুজন বিন! অন্যে না পাবে নিস্তার । 

বিমল অলকনন্দ। “গঙ্গা” নাম ধরি”, 

তুলি" কুলু কুলু ধ্বনি ডাকে আপামরে, 
দিতেছে কোলেতে স্থান পাগী, ছরাচারী, 
মার্জিত কল্মষ সবে আনন্দে বিহরে। 

(০৩ +) 
এ পুত-সলিলে সাত ভৃগু মহা মুনি 

সহশিষ্য মহাতপ! বি অগণিত, 

বাড়ায়ে দেহের কান্তি সাধি' আবাহনী, 

দেবগণে আগ্রে লয়ে যজ্ঞে উপস্থিত। 

সুদীর্ঘ প্রাসাদ-শিরে ন্পর্ণ-নিশান, 
সজ্জিত তোরণদ্বার হপর্ণ পাঁদপে, 

ূরধ্যকাস্তি প্রজাপতি ছারে অধিষ্ঠান, 
অভ্যাগত সহ গেল যজন-মগুপে । 

এ স্পা শি প্র 

আবাহনী-_দেব-আরাধন! নিমিত্ত মুদ্রা ( যোগ-ক্রিয! ) বিশেষ । 

উক্থপর্ণ-নিশান-গররুড় যুত্তিযুক্ত পতাক1। স্বপর্ণ-পাদপ--দধু্জ পত্র যু বৃক্ষ । 

৭ 



শন্জী-হলীলা 

(৪ ) 
স্থরুলোক আজ যেন ভূলোকে প্রোষিত, 

সশস্ত্র-অমরবুন্দ, দিকৃপতি-দেব, 
ইন্ত্র, চন্দ্র, বায়ু, ধম, বরুণ-নৈথত, 
অনস্ত, কুবের, ব্রচ্ম॥ নাহি মহাদেব । 

ধ্গরুড-বাহনে আসি' গোলোক-বিহারী, 
স্ষ্টিকর্তা-করধরি' দক্ষ-প্রার্থনায়, 
চলিলেন হোমস্থানে নদর্শন ধরি? 
রক্ষিবারে মহাযজ্ঞ, দুরি' অন্তরায় । 

(৫ ) 
সমাগত সকলের চিত্ত-প্রসাদনে, 
নাচে, গায়, বিদ্ভাধরী, মর্তের কিন্নরী, 
বাজে বাদ্য তৎমহ এক্যতা-বাদনে, 

পিক-কণ্ে উঠে তান, সঙ্গীত লহরী। 
নাচে দুলে তালে তাঁলে কেকিনী সমান; 
নাহি উর্বশীর ভান ছলিতে-বাসূবে, 
নয়ন-অপাঙ্গে নাহি মদন-সম্ধান, 

পরিতৃপ্ত সর্ববজন খাজু হাব-ভাবে। 
কালিক। পুরাণ ১৭ অধ্যায়. শ্লোকাংশ ২০২১ 

গ্ষথাস্থানস্থিতান সর্ধবান দিকপালান সীযুধ ধ্বজান। ২* 
বিধাতায়ং তথ! বিষ্ণুঃ বক্ঞ মধ্যে ব্যবস্থিতে। ২১ 

বালধ_ইন্। অদদ-সন্ধান--কুটিল দৃ্টি। 
উর্ববশী--পক্স পুরাণে কথিত আছে কামদেষের উর হইতে গণ্ধমাদন পর্ব্ষতে ধর্ম পুত্র 
বিষুর ধ্যান তঙ্গ করাইবার জন্ত উর্ব্বশীরজগ্ত হয়। যৌবন প্রাণে উর্ববশী নৃত্য গীতাদি- 

৩৮ 

স্পা পপ, ০ পপ 



শঙ্জীজীলা। 

( ৬ ) 
ধধিগণ উপবিষ্ট বেড়ি'হোম-বেদি, 

সম্মুখে কনকাসনে অষ্ট দিক-পতি, 
মধ্যস্থলে পুরোহিত ভূগু বিশ্ব-বেদী, 
শতক্রতু-্যজ্ঞজে যেন বুত বৃহস্পতি । 

যজ্ঞের নির্দিষ্ট কাল বেল৷ দ্বিপ্রহরে, 
বাজিল কাসর ঘণ্টা শঙ্খ মাঙ্গলিক, 

জ্বালিল হোমাগ্রি ভৃগু শাস্ত্রীয় আচারে, 

মুর্ডিমান ব্রন্মতেজ প্রখ্যাত খত্বিক্ । 

( ৭ ) 
দপ. দপ. জ্বলে অগ্নি লভিবারে ভক্ষ্য, 

অজিন-আসনে বসি” স্মরিল শ্রীহরি 

যজ্ৰীয় সস্তার ল'য়ে যজমান দক্ষ, 

গ'হিল দক্ষের জয় স্ত্রতি-পাঠকারী। 
সমিধে মাখায়ে হবিঃ ফেলিতে আগুণে 

অগ্রসর প্রজাপতি “ম্বাহা” “ম্বাহা" রবে, 

হেন কালে ভগ্নীগণ আসে হোমস্থানে 

সকিঙ্কর তোম! সহ হাসি-কলরবে। 

সহ অঙ্গতঙ্গী দেখাইর! বিঝুর ধ্যান ভঙ্গ করেন। তৎপরে ইত্জকে ছুটিল কটাক্ষ দ্বারা 
মোহিত কয়েন। ইন্ত্র ইহাকে শর্গের প্রধান! অপ্দরী করিয়। রাথেন। 
শতত্রতু-_ইন্ত্, ইনিই কেবল নিষিবিত্বে শতবার অন্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 

৪ 



ত্জী-জীকলা 

(৮ ) 
সম্মুথে আগত নন্দী জাত-ক্রোধ দক্ষ 
রুক্ষ স্বরে বলে তারে 'তুই' কেন হেথা ? 
গ্রভু তোর অনাহুত, মোর প্রতিপক্ষ, 

দাঁসে কেন পাঠাইল দিতে মোরে ব্যথা £ 

“শিব, “শিব' বলি, নন্দী রহে অধোনেত্র, 
প্রদানিবে কি উত্তর না পায় ভাবিয়া, 

চাহে তব মুখপানে, রোষে দহে গাত্র, 

পুনঃ বলে 'শিব, শিব কোপ সম্ঘরিয়া। 
(৯) 

শিবনাম বার বার শিবহীন যজ্ঞে, 

নন্দী প্রতি জ্বলে দক্ষ ইন্ধন সমান, 

শুনা'য়ে হুদয় ব্যথা মমিতি মনোজ্জে 

হরিতে শিবের মান হানে বাক্য বাণ -- 

বল্রে বর্ধবর কেন 'শিব' ণশব' বোল” ? 

বর্ধর কি বিপ্র তুই জানিন! বিশেষ, 
অনাদৃত স্থানে কেন এত উতরোল, 

“শিব' “শিব শিব" বলি? দিস মনোরক্লেশ |” 
টি এপ ৯ উর উর সক সপ 

ইন্ধন--ছালানি কাঠ। 



শজ্জঞী-জীভনং 

( ১০ ) 
“ছিলি দধীচির শিষ্য, ছাড়ি' বেদ-মত। 

হলি তন্ত্র-উপাঁনক, হলি কাঁপালিক, 

বেদ মূল তরু) তন্ত্র শাখ। বলি” খ্যাত, 

মূল ছ।ড়ি' শাখা নিলি, ধিক তোরে ধিকৃ। 

বেদ-বিহিত যজ্ঞের পণ্চ* অবয়ব, 
তন্ত্র-প্রথ| ভূত-যজ্ঞ এক অঙ্গ তাঁর, 

মাত্র ভূত-বজ্ঞে মত্ত তোর গুরু শিৰ 

অন্যবিধ বজ্জ-ক্রিয়া করি' পরিহার |” 
( ১১ ) 

“নছে দেব, নহে নর, ন পিতা, ন মাতা, 

দৈব-যজ্জে, পিতৃ-যজ্জে না রাখে কদর, 
ভূত-আদিভূত, জন্ম না দেখেছে ধাত।, 

শ্মশানে বেড়ায় নেচে পর্ববত-বর্ববর | 

ংশজ কি স্বভাবজ মীমাংসা-অতীত, 

ব্রহ্মার রাখিতে মান দিন কন্যা তারে, 

পরিণামে পাইল।ম ছুঃখ অভাঁবিত, 

মনোব্যথা শুনে কেবা, জানাই বা কারে ?, 

পঞ্চযজ্ঞ-__( ১ )ব্রক্ষ-যজ্ঞ (ৰেদাধ্ায়ন ) (২) নৃ-যজ্ঞ (অতিগ্রি'সৎ্কার) (৩) দৈব-যক্ত 

(হোমকাধ্য) (৪) পিতৃ-যজ্ঞ (শ্রাদ্ধ-তর্পন) (৫) ভূত-বজ্ঞ (বলিদান ) 
আদিভৃভ--ক্ষিতি, অপ. তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চভুতের আদি । 

৪১ 

১৯ ল অ্ "পপি পপ সা পা | এত জা 



ভ্ভীজ্লীজা 

(১২) 
“দেখ, দেখ, বন্ধুগণ। সতী-বেশ-ভূষা, 
কর অনুমান যোর জামাতা-চরিত, 

গিরি-ঝসে গিরিবাঁসা সতী রুক্ষ-কেশা 

নহি গৃহে বস্ত্র এক লোক-সমাদূত। 
সর্ববাঙ্গ সৌষ্ঠব কন্য।, দেবতা-ছুল, 
পড়িল ভাগ্গড়-করে, ভাগ্য-বিড়ম্বনা, 

শিঙ্গ, সিদ্ধি, ভিক্ষা-ঝুলি সম্বল বূষভ, 
দিয়েছি ভিখারী-করে নোপার প্রতিম] 1” 

( ১৩ ) 
*কোচনী পাড়ায় ভ্রমে, অতি কদাচাঁরী, 
ধুতুর] মাদক-সেবী, ঘোর তামসিক, 

নাহি চাহে কারে! পানে যেন ব্রতধাগী, 

গুরুজনে তুচ্ছ জ্ঞান এতই দাস্তিক ৷ 

নামে ব্রিলোচন, সেট! মর্কট লোচন,& 

মাখে ভম্ম সর্বব অঙ্গে সন্ন্যাসীর ভানে, 

ঘুরে ফিরে সর্ব স্থানে লভিতে অদন, 

পাঠায়েছে পত্বী তাই বিনা নিমন্জ্রণে |” 

গিরিবান--গৈরিক বস্ত্র পরিহিত । কদর--যতু। 

শ্রমভাগবত-_ধর্থ স্বন্ধ ২য় অধ্যায় শ্লোক ১২। 
গৃহীত মৃগশাবকাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচন। প্রতুুখানাভিঃ ব!দ।র্ছে বাচাপ্য কৃতমুচিতম্ ॥ 
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জী জীলা 

( ১৪ ) 
এমতে নিন্দায় মাতি' ঘটে স্মৃতিভ্রম, 

নিন্দা-বাক্য সহ দেয় শিব-নমে হুতি, 

বায়ুতে কৈলাস-পথে চলে যন্ঞ-ধুম, 
ন৷ পাঁয় ইন্দ্রাদি দেব বিহিত আহুতি। 

উচ্চহাস হাসে নন্দী দেখি" ধুম-গতি, 
দ্বিগুণ ক্রোধেতে জ্বলে দক্ষের হৃদয়, 

বলে-_-দেব-যজ্ঞে এবে হইয়াছি ব্রতী, 

ক্কাপালিক মুখ নাহি দেখি এ সময়। 

(১৫) 
£শিব? “শব' বলি নন্দী আচ্ছাদি' শ্রবণ, 

রোষ কষামিত নেত্রে চাহে দক্ষ পানে, 

মনে মনে ইষউদেবে করিয়! স্মরণ 

সন্বোধি* তোমায় বলে প্রাণের দহনে-_ 

তোমার জনক, মা'গেো, তোমার ই ভাল, 

অস্থি-মীংস-খণে খণী, কি দিবে উত্তর, 

আশ্রম ত্যজিয়৷ যত বাধালে জঞ্জাল) 

দিতেছে, মেবক তব, যোগ্য সভুভ্ভর | 

* কাঁলিকা পুরাণ--১৭ অঃ শ্লোঃ ৯৩ । 

দক্ষ ক্তি--শল্ভ £ কাপালীতি জায় তৎ সংসর্গাদ্বিগহিতা 
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জ্জীক্লীলা 

( ১৬). 

“কুক্ষণে প্রজাপতির রজনী প্রভাত, 
লইব গো প্রতিশোধ শিব-অবজ্ঞার, 

নারি নিবারিতে আর ঘাত-প্রতিঘাত, 

দিন অভিশাপ হবে “ছাগ-মুখ তাঁর? | 
পুরোহিত খধিকুলে “শোচ্য দরিদ্রেত 
সভাদীন দেবগণ হবে “ন্বগচ্যুত” 
থাকিয়া নীরব যার! দেখা”ল ভীরুতা।, 

সমথিল দক্ষ-উক্তি চাটুকার মত।” 
( ১৭ ) 

“(শ।নরে গর্বিবিত দক্ষ, তোরে এবে বলি। 

বেদ-প্রথা ভূত-যজ্জে পশু-বলিদান, 
তন্ত্র-প্রথা ভূত-যজ্ঞে ষড়-রিপু-বলি, 
হ'বি যবে অজ-মুণ্ড লভিবি এ জ্ঞান। 

হ'বে যবে শিব-সেবী খষির তনয় 
দরিদ্ে-পীড়ন হ'তে পা'বে পরিব্রাণ, 

ল'বে যবে দেখগণ শিবের আশ্রয়, 
*কুমার-সহায়ে পা'বে ফিরে স্বর্গন্থান । 

শীত পক তি শিস স্পিন শশী পপ পপ 

কুমার- -কাতিকের | (তীর । দেহত্যাগের পর শিব সমাধিস্থ অবস্থায় হিমালয় পর্বতে 
অবস্থান করেন, ইত্তিমধ্যে তারকাহর শ্বর্গরাঁজ্য জয় করিয়! দেবগণকে নান! প্রকারে 
উত্পীড়িত করে। ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ মদনকে সঙ্গে লইয়! শিবের ধ্যান তঙ্গ 
করেন। শিব-কোপানলে মদন ভন্ম হয়। কিস্তু শিব দার-পরিগ্রহে ব্যস্তহন। তখন 
দেবী সতী দেহ ত্যাগ করিয়! হিমালয় কন্। হইয়াছেন এবং ভার নাধ গৌরী । 
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হনভ্ভী-লীজল। 

(১৮ ) 
ভম্মারৃত বহি যথা! লি? বায়ু-চাপ, 
উগারিঃ স্ফংলিঙ্গ পরে হয় নির্ববাপিত, 
দক্ষ, খধি, দেবগণে দানি" অভিশাপ 
রোষাগ্রি নন্দীর তথ। হ'ল প্রশমিত। 
ধীরগতি অজ্রেতন্ষিনী হ'য়ে বাত্যাহত 
আলোড়িত করে যথা তার উপকূল, 
ভর্তৃ-ভূত্য-অপমানে হ'য়ে উত্তেজিত 
যজ্ঞ-স্থল মি” তথ! করিলে আকুল । 

( ১৯ ) 
চাহি মাতৃ-মুখ পানে উদ্দেশি' পিতায়, 
--কে বুঝে উদ্দেশ্য তব অচিন্ত্য চরিতে-_- 
দেখা' য়ে বিমনাভাব মন্ত্-যাতনায়) 
অভিমানাকুল-চিত্তে লাগিলে কহিতে £-- 
“কনিষ্ঠ তনয়! আমি পালিতা ষতনে, 
পর-হস্তে হ'য়ে ন্যস্তা, পরের ঘরণী 
এসেছে নৃ-দেব-সত্রে বিন আবাহনে, 
জঠরাগ্নি নিবারিতে যেন ভিখারিণী'? | 

হরগোরী পুন্মিলনে কাপ্তিকেয়র জন্ম হয়। কান্তিকেয় যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে দেবগণ 
তাহাকে দেব-নেনা নামী শ্ররবাল! অপপণ করেন ও দেবগণের সেনাপতি করিয়া তারকা- 

সবরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাঁরকদৈত্য কাণ্িকেয়র হস্তে নিহত হইলে দেবগণ 
পুনরায় হ্ব্গ রাজ্য প্রাপ্ত হন। 
ঘাত-প্রতিঘাত-_আহতত হইলে তার প্রতিকার চিন্তা । 
* শ্ীমদ্ভাগবত-__২য় অধ্যায় গ্রে।কাংশ ২" 

নূদ্দীস্বরঃ রোষ কথায় ছুঃযিতঃ দক্ষায় শাপ বিলসজ্জ দ|রুণম্ 
যে চাঙ্খমোদং স্তদব।চাতা ং দ্বিজ;। 
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শলব্জী-ভ্লীভল। 

( ২০ ) 

"ধন্য স্লেহময়*পিতা, ধন্য ভাব তার, 

পরছিদ্রোন্বেষী বিশ্ব-নিন্দুকের মত 

খুঁজিতে জামাতৃ-দোষ শাস্ত্রের খিচার, 

ল্মরি যার গুণগ্রাম ভ্রিলোক মোহিত ! 
জয়া অদ্ধ-কায়া, যুক্তি সকল শাস্ত্রের, 

নহে পিতা! পুজনীয় পতির সমান, 

উৎ্পাটে রমনা সাধবী পতি-নিন্নুকের, 
থাকিলে সামর্থ কিংব! ত্যজে নিজ প্রাণ |? 

( ২১ ) 
“জামাভার নিন্দ।, স্বীয় কৃতিত্ব-বিকাশে, 

কন্য। প্রতি পরভাব স্নেহের অভাবে, 

কেমনে দেখাব মুখ পতির সকাশে, 

“প্রিযে, দক্ষ-সুতে' বলি' সম্ভাষিবে যবে। 
ভুলেছে মমত। পিতা, আমি ভুলিলাম, 

তড্জাত নশ্বর দেহ ত্যজিব এখনি, 

--বাঁখিতে পতির মান সতী দিল প্রাণ-__ 
রহিবে ভারতে এই অপূর্ব কাহিনী |” 

 গ্রমস্তাগবত__হর্খ অধ্যায় প্লেংক ১৭১৮। 

ছিন্দাৎ গ্রসহ্যরূষতী মলতাং প্রভুশ্চেৎ জিহব।নসৃনপিততে] বিশ্বজেৎ সধর্দঃ | 
অতন্তষ্যোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে শিভিকঠগহিনঃ | 
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-ব্জী-তীলা। 

( ১ ) 
বিষণ্ন বদনে ক্রমে পিতৃ সম্মুখীন! 

প্রাণ-বায়ু অপ্রাণেতে করি' নিয়োজিত, 
উর্ধ দৃষ্টি আখি তিন ক্রমে জ্যোতিহীন, 
উন্মুলিত্ব দ্রুম মত ভূমে নিপতিত। 

বিকম্পিত যজ্জ-ভূমি পতন-ভারেতে, 

কাপিল সমগ্র-ধরাঃ যথ] ভূ-কম্পনে, 
উদ্বেল অলকনন্দ। দু-কুল ভাসাতে, 

তথাপি অটল দক্ষ দুগ্রুহ না মানে। 

( ২৩ ) 
উত্তেজন। ভরে কহে অভ্যাগত প্রতি £-- 

'যজ্ঞ-কার্ষ্যে বাধা-বিদ্ব ঘটায় প্রমাদ, 
অকস্মাৎ বিপত্তি ঘোর আনিল নিয়তি, 

ন। হ'লে অতিথি-সেবা রবে অপবাদ” । 
শাপে, শোকে, ধষি, দেব সবে মন্মাহত, 

পড়িল নিমন্ত্রিতগণ উভয় সঙ্কটে, 
না পরে ত্যঙ্জিতে স্থান, দিতে অভিমত, 

দেখিতে চরম ফল রহিল দাপটে । 
পি শি শীত শি শপ পাপা পাপা পি ২ পশী সপশপশি পপ পপি পপ সা পয সপ 

বা পে পপ স্ ০ পর খপ নি 

অপ্রাণেত্ে__মৃতযুতে | ক্রম বৃক্ষ । উদ্বেল_স্ফীত। 
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শ্ত্ভজী-লীল্না 

(২৪ ) 
আগত নিকটে মাত! অশ্রশ্পুর্ণ অখি 
£ওম] সতি, "ওমা সতি' ডাকে বার বার, 

পিঞ্জর রহেছে পড়ি” পলায়েছে পাখী, 

কাতর কণ্ের আর কে দিবে উত্তর । 

শিরে ঘন করাঘাতঃ শোকেতে বিহ্বল, 

হায় কি হ'ল গে? বলি, তখনি মুচ্ছিত 

পিতাভয়ে ভগ্রীগণ, নির্বাক নিশ্চল, 

চাহিয়া! রহিল সবে যেন চিত্রার্পিত। 

(২৫ ) 

“ন], “মা” বলি' কাদে নন্দী গিদারুণ শোকে, 

রোষে-ক্ষোভে অবশেষে উঠিল গর্জিয়া, 
“গ্যাখরে পাষাণ দক্ষ, ভ্ভাখরে সম্মুখে, 

ঘটালি কি সর্বনাশ গর্কেবেতে মাতিয়া ; 

কি আর বলিব তোরে নাহিক আদেশ 

নতুবা দিতাম তোরে শিক্ষা! অভিরাম, 

ধরিতাম বজ্র-দন্তে তোর কঞ্টদেশ+ 
এতবলি' শুন্য-পথে ধায় শিব-ধাম । 

৪৮ 



শনভব-জশীজন। 

(২৬ ) 
সঙ্গে সঙ্গে নভে। মার্গে হইল উদয়, 

ঘুরে ফিরে বৃত্তাকারে পুরী কনখল, 
শকুনি-গৃধিনীরূপে পিশাচিনীদ্বয় 
জানাতে কর্কশ রবে আরে। অমল । 

সঙ্মিহিত হিমগিরি করে প্রতিধ্বনি 
তাদের বিকট রব চূড়াক্স চূড়ায়, 
উত্তরাভিমুখে ধ্বনি ছুটিল তখনি, 
নন্দীর অগ্রেতে পৌছে কৈলাস-শিখায় 

৪৯ 



শি ২ আশি মস সিল শপ পি | পাশ পপ 

পা 
৪৮৮ 4 

4? 

রগ 

ভুলি? তপ-জপ হেথ। কৈলাসে যোগেশ, 
ভাঁবিছে ভাবনা তব উদৃত্রান্ত মনে, 
গৃহ-দেবী গৃহ ছাড়া! অশান্তি অশেষ, 
রাখিয়াছে ব্রিনয়ন ছিমালয় পানে । 
সহসা নয়ন বাম নাঁচে অবিরাম, 
অশুভ বিহ্গ-রব পশিল শ্রবণে, 
ভয়াবহ ছুশ্চিন্তায় আকুলিত প্রাণ) 
ঘটেছে কি ছূর্ঘটনা দক্ষের ভবনে ! 

পিস্তল সপ পলাশ প্সিপনপাশেশ্পপ্পাান্পিাটী শি শি শি ও 
পারা 

৫৩ 



শজ্জী-জীল্া 

(২ ) 
ভাবিতে একা গ্রচিত্তে তন্দ্রা-মভিভূত, 

স্বপ্নাবেশে দেখে তোম। শায়িত ধরায়, 

কীদিছে ললনা যত শোকে অভিগ্র,ত, 
দাঁনিতে বারত1 নন্দী আসিছে হেথায়। 
কলেবর স্বেদযুক্ত, নেত্র উন্মিলিত, 
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ, হেরে আশ পাশ, 

দেখিল অদুরে নন্দী আসে ত্বরান্বিত, 

রুদ্ধ কণ্টে মা” মি" রবে ছাঁড়ি' দীঘশ্ব।সু। 

(৩) 

সেবক রোরুগ্যমান নমিল চরণে, 

বৃত্তান্ত আমূল বলেঃ কম্পিত অধর; 

পেয়ে ব্যথ। নিদারুণ দক্ষ-বাক্য-বাণে) 

“মা নাই ধরায় আর; গেছে লোকান্তর; | 

অমনি ধমনী-রক্ত মস্তকে উত্থিত 

“কি কহিলি ! সতী মোরে গ্রেছে ছেড়ে” বি 
উপা।ড়যা। জট এক আজান লম্ঘিত 

গিলা-বক্ষে ফেলে শিব দিয়া করতালি । 
সপ সপ সস পি পপ পাপা পাপা 4 
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সঙ্জী-জীজপ। 

(৪ ) 
শিল! ভেদি' দৈত্য এক তখনি বাহির, 
মেঘবর্ণ অতিকায় নামে বীরভদ্রে, 
রক্ত-আথি, বক্র-গ্রীব, ক্রোধেতে অধীর, 
কাল-ভুজঙ্গম সম গর্জে নাসারন্ধু। | 
রুদ্র-পদে পাতি” শির জিজ্ঞাসিল বীর 

“যুগান্তর কাল এবে নহেত আগত, 
নাশিব কি অকালেতে জীব পৃথিবীর ? 
বল, বল, বিভো, শস্তে! কাধ্য অভিপ্রেত।, 

(৫ ) 
জলদ-গন্তী র-স্বরে বলে ত্রিপুরারি £--- 
ধররে ভ্রিশুল মোর দৈত্য মহামানি, 
ধররে গুহ মোর তেজ ধ্বংসকারী, 
ভূত-বাহিনীর মের হওরে অগ্রণী ।% 
ত্যজ শোক, প্রিয় নন্দি, ডাক মণিমানে, 
সাজায়ে বাহিনী যাও পুনঃ দক্ষ-পুরে, 
কর পণ্ড যজ্ৰ-ক্রিয়া ভ্রুত অভিযানে, 
দাও শাস্তি সযুচিত গব্বা হুরাচারে? | 

সস »সসপসস্পক রহ (রানার 

*স্রীমভাগবতম্_ত্ম অধায় শ্লোক ২৪। 

জটাং উত্কৃত্য কুদ্রগন্তীরন।দে। বিসসর্জ তাঁং ভূবি ইতি__ 
দক্ষং সংজ্ঞং জহি.মন্তটানাং। স্বমগ্রণী রুদ্রভটাংশকে মে ॥ 

অগ্ণী--সেনাপতি। অভিযান-_বুদ্ধযাত্র!। 

৫২ 



শনত্জী নীল! 

( ৬ ) 
যথাদিষ্ট রুদ্র-সেনা সাজিল অচিরে, 
প্রমথ, পিশাচ, প্রেত, গুহক নিচয়, 

বীরভদ্রে অগ্থে করি* ঘৃূণি-বায়ু-ভরে 
কনখল-প্রান্তে পৌছে গোধূলি সময়। 
ঝঞ্চাবাত সহ ভাঙ্গে পাদপ, কুটীর, 
অত্যাচারে প্রজাগণে করে নিগীড়ন, 

পলায় গৃহস্থগণ ভয়েতে অস্থির, 
লভিতে আশ্রয় ছুটে নৃপতি-সদন। 

(4 ) 
হোম-স্থানে মত-দ্বিধা যজ্ব-ক্রিয়া লয়ে, 

খত্বিক ভূগুর মত, 'অগ্রে যজ্ঞাহুতি:, 

'শবের ব্যবস্থা অগ্রে' ধষিগণ কহে, 

কেহ বলে "শিব বিনা কে করিবে গতি 

নিবণক বিধাতা বিষু, বিভ্রাট ছুত্তর, 
পরস্পর মুখপানে করে নিরীক্ষণ, 

ভাবে এ শোক-সংবাদে কি করে শঙ্কর, 

সম্ভব শাসিতে দক্ষে আসিবে স্বয়মূ। 
পপ 

গতি-_-অন্তক্রিয়।, মৃত-নৎকার। 
ভালে স্পা -_ এ শ শাসিত 

৫৩ 



শন ভ্জী-জীকন। 

(৮1) 
গণ্ডগোলে গেল দিন, নিশা সমাগত, 

যজ্ঞঝাসনে রহে দক্ষ আত্ম-অভিমানে, 

ইন্দ্রাদি অমরগণ প্রস্থান-উদ্যত, 

লভিতে আদেশ চাহে ব্রন্জা-বিষ্ণ পানে | 

তদবস্থ যজ্ঞস্থানে আসে স্মাঁচার-- 

“রুদ্রঅনীকিনী করে পুরী আঁক্রমণ, 
নন্দী সহ আসে এক দৈত্য দীর্ঘাকার, 
“মার্” “মার্? শব্দ মুখে হৃষ্কার ভীষণ।” 

(৯) 
“সাজ রণে স্থরগণ, দেবরাজ জিফু ! 

অতিথি সেবকে রক্ষা সর্ববথা বিধেয়। 

দক্ষের অতিথি মোরা আজ”? 'বলি? বিষুও 
ঘুরাইল হ্ৃদর্শন আয়ুধ অজেয় | 
নিজ নিক্গ রথে উঠি' লয়ে ধনুর্ববাণ, 

গ্রামে দেবত1 সব সাজে স্ফীত-বক্ষে, 

অবরোধে পুরীদার নন্দী, মণিমান, 

**একলম্ফে বীরভদ্রে বিষু্র সমক্ষে। 

ক্ধ কালিক। পুরাণ--১৭ অধ্যক গ্লোক ৪১। 
বিকুর্বস্তম্ মহাযজ্ঞং বীরভদ্রং সমীক্ষ্য বৈ। বারয়ামাস বৈকৃষ্ঠঃ সর্রবদেবগণাবৃত: 

৫৪ 



শনত্জী-জ্লীজ। 

(১০ ) 
বাধিল তুমুল যুদ্ধ প্রমথ-অমরে, 

ন্বর্গরাজ্য তরে যথ! দ্েবতা-দানবে, 

দাড়াইল শ্র-সেনা পুরী রক্ষিবারে, 

রুদ্রসেনা অগ্রসর জিনিতে আহবে। 

দেবগণ অনর্গল করে বাণ-বৃষ্টি, 
প্রস্তর বৃক্ষাদি আনি” ভূতের! প্রহরে, 
তামসীর অন্ধকারে নাহি চলে দৃষ্টি, 
দেব্গণ লক্ষ-ভ্রষ্ট পড়িল ফাঁপরে। 

১১ ) 

নারিল সহিতে আর বিপক্ষের টান, 

*পরাভৃত, অভিদ্রনত ভঙ্গ দিয়া রণে 

প্রবেশিল পুরীমাঝে নন্দী, মণিমান, 
ধাবমান হোমস্থানে দক্ষ-অন্বেষণে। 

বীরভদ্রে যুদ্ধে মত্ত বিষুণর সহিত, 
রোধিল চক্রের গতি আঘাতি' ত্রিশুল 

দৈত্যরণে চক্রধারী প্রায় পরাজিত, 
পলাইল খধিগণ ত্যজি যজ্ঞস্থল। 

"রর প্র স্া-অাা  ০স৮ সি পা 

রীমন্তাগবতম্-__ফ্ঠ অধ্যায় শ্লোক ১। 
অথ দেবগণাঃ সর্ববেরুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ। 'ইতি_ 



অনত্জীজীভল। 

( ১২ ) 
ভূগুকে বাঁধিল নন্দী, দক্ষে মণিমান, 
আগুয়ান বীরভদ্রে বিষ্ুকে ত্যজিয়া, 
ছেদিল দক্ষের শির লইয়া কৃপাণ, 

নিক্ষেপিল অগ্নি-কুণ্ডে পদেতে দলিয়া 
দক্ষেরে বিনাশি' দৈত্য ছাড়িল হৃঙ্ক।র) 

রণজয়ী রুদ্র সেন। গর্জ্জিল উল্লাসে, 
ভাবে ভৃগ্ড এইবার পাল। বুঝি তার, 

পশু-সম অপস্থত্যু, কীপিল তরাসে। 

( ১৩ ) 
শিব-বরে বলীয়ান যথা! বৃত্রাঙ্থর 

যুঝিল মহেন্দ্র সনে বিপুল বিক্রমে, 

রুদ্রতেজে তেজীয়ান তথ! দৈত্য শুর 
নিভীঁক অন্তরে যুঝে পুনঃ বিষুর সনে : 
বিষু অধোমুখ হেরি' দক্ষের ছুর্গতি, 

হেট মুণ্ডে করে যুদ্ধ, বহে ঘন শ্বাস, 
অবস্থা বুঝিয়! ব্রহ্মা! বিচক্ষণ অতি 

রুদ্র প্রবোধিতে দ্রুত ধাইল কৈলাস। 

€ঙ 



শত্ভীত্ীল্না 

(১৪ ) 
উত্তম স্থযোগ বুঝি* মল-মুত্র-ক্ষেপে 
ভূত, প্রেত হোম-শ্থান করে কলুষিত, 
শাকিনী-ডাঁকিনী ছুই গৃধিনীর রূপে 
অসঙ্কচে করে পান দক্ষের শোগণিত। 
পক্ষ মেলি' করে নৃত্য ভূত-প্রেত সহ, 
ডানা গুটাইয়া কভু আলাপেতে রত, 
যোগ্য প্রণয়িণী পেয়ে শ্রীতি-অপ্রমেয়। 
ভূতগণ হুম্ হুম্, বিবাহে উদ্যত । 

(১৫ ) 
ভূগুকে পিশাচগণ করে নিগীড়িত, 
উপাড়িয়! দীর্ঘ শ্মশ্র দেয় মুখ-ফেনা, 
বলে--লও শ্রম ফল, যজ্ঞ-পুরোহিত, 

শিবহীন আহবের যাঁজক-দক্ষিণ। | 
পিশাচ-লাঞ্চন। হ'তে পাইতে নিস্তার, 
হরিনাম ছাড়ি? যুনি লয় শিব-ন|ম, 
নন্দী বলে-_-এবে ভূ করহু বিচার 

ব্রহ্মা, বিষ, শিব মধ্যে কার উচ্চ স্থান | 
স্পা শীশপশ্পশাশী শিপিশ্পীশাাভাশি শািশোিপিশশিশশি শি ীশিপস্ীশািশ্ীীশিাঁিশিঁ শীশাঁাশী শশিশিশীশি নি - 

আহবের-যজ্ঞের । * কথিত আছে ত্রন্গা, বিধুঃ মহেশ্ব:রর মধ্যে যি কে লা 

জন্ত ভৃগড তিনজনের কাছেই যান। ব্রহ্গা ও শিবের ক!ছে গিষা তাহাদিগকে আদল 

করেন ন1, তাহাতে তাহার! ভূগুকে তিরক্কার করিয়া তাড়াইযা দেন! ্ফিলি কাঁছে 
যখন যান তখন বিধু নিদ্্িত ছিলেন। ভৃগু বিষুকে জাগাইবার জন্য তাহাব বঙ্গে 
লাথি মারেন। বিষ ক্রোধ করা দূরে থাকুক, ভূগুর গাঞ্স বাথ! লাগিযতে ভাবিষ। 

তাঁর পদলেবা করেন। তাহাতেই বিঞ্ুর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ হয় এবং ভিনিই ব্রাঙ্গণের 
এক মান্্র উপান্য দেবতা বলয়! পরিগণিত হন। 
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এ ৩৬৯ স্র্গ & 
দৃক্ষের পুনজীবন 

সতী-দেহ লইয়া শিবের 11 
৩২ রস্থান। রি 5 

বর 22 
১০০ 

চড়া ১) 
সর্বব দেব-আগমনে দক্ষ আস্ফালিত, 

নন্দী-মুখে মহেশ্বর অবগত সব, 

শাসিতে অমরগণে আসিছে ত্বরিত, 

যোদ্ধ বেশে ধূরি' ধনু ভীম অজগব। 
ব্রন্মা মনে পথে দেখা, শুনে সমাচার, 

দ্েব-পরাভব সহ দক্ষের নিধন, 

কব্রন্মার সান্তৃনা*বাক্যে ফেলি? ধন্ুুঃশর, 

শান্ত মুত্তি ধরি, আসে দক্ষ-নিকেতন । 

* শীমভাগবতম্-€র্থ হ্বন্ধ ৬ অধ্যায় গ্লেংক-৪২। 
_ শ্রীব্রক্দোবাচ- 

জ।নেস্ধামীং বিশ্ববজগতো। যোনী বীজয়োঃ। শক্তেঃ শিবসা চ পরঃ যৎ তদ্ ব্রহ্মনিরস্তরম্ ॥ 
তাৎপর্/- ত্রদ্ধা শিবকে ব্রহ্ম বলিয়! সান্তনা করিলেন। 
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শত্জী-লীলা! 

(২ ) 
ভূগু মুনিবরে হেরি" কয়েদীর বেশে, 
রাখিতে শাস্ত্রীর মান, ব্রা্ষণ-সম্মান। 
বারিল পিশাচগণে অঙ্গুলি-আদেশে, 

স্বহস্তে করিল পরে পাঁশ-বিমোচন । 

ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, রুদ্রের প্রকৃতি, 

স্ুবিদিত দৈত্য-কুলে, জ্ঞাত বীর5দ্দর, 
রণ্-ক্লান্ত গোলোকেশে দিল অব্যাহতি, 

শিব-করে অপি" শুল, লভে জয়-পুণ্ু, 1 

(৩) 
শিবাঁগমে প্রসূতির সঞ্চারিল জ্ঞান, 

ধ্রা-শষ্য। ত্যজি' করে শিবের বন্দন।, 

জীবনে মরণ ভাবি পতিহীনা প্রাণ, 
পতির জীবন-দান করিল প্রার্থনা । 

বাম। প্রতি বামদেব নহে কভু বাঁম, 

স্তবে তুষ্ট, হৃষ্ট-মনে প্রদাঁনিল বর; 

কবন্ধ দক্ষের দেহে আসে পঞ্চ-প্রাণ, 

উদ্দেশে প্রণমে দেবে যুড়ি' ছুই কর। 
সর পর পপর সস শসা শী পিস 

পঞ্চপ্রাণ__প্রাণ, অগান, সমান, উদ্ধান ও বান, শুরীরম্থ এই পঞ্চ বাঘু। 
০০ 
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ঙ্জী-জলীলা 

(৪ ) 
পরে হস্ত-সঞ্চালনে জানায় বানা, 

লভিয়া উত্তম-অঙ্গ দেখে বন্থমতী, 

পরম দয়।ল শিব পুরাতে কামনা, 

আদেশিল ছিন্ন মুণ্ড আনিতে ঝটিতি। 
ছিন্ন শির ভস্মীভূত অনল-শিখায়, 

জানে মাত্র বীরভদ্রে অন্যে নহে জ্ঞাত, 

কোন এক জীব-শির মিলন আশায় 
সবনীর খড়গ হাতে হ'ল বহির্গত। 

( ৫ ) 
মধ্য-রাত্রি। প্রাণী মাত্রে আবাসে যে যাঁর, 

দেখে, হবনীয়-পশু গো-তীর্ঘে আগত, 

আনি” ছাগে যুপ-কাঠে ছেদি' মুণ্ড তার 

দক্ষ-্বন্ধে বীরভদ্রে করে সংযে।জিত। 

সমাপিয়া শেষ কাজ লইল বিদায়, 

প্রবেশে পাতালপুরে ভেদি' ক্ষিতি-বক্ষ, 
গেল নন্দী, মণিমান গুহৃক-আ লয়, 
তৎসহ যতেক ছিল ভূত, প্রেত, যক্ষ। 

০০ শপ ৪পস টি ৪৮ সপ শা শা শ্পিসসসসপেপপশী 

ভবনীয়__বজ্ে-বধা। উত্তম অঙ্গ-_মন্তক। গোতীর্ঘ_গোচারণ ভূমি । সবনীয় খা. 
যে খড়গিদ্ধারা পশ্ডঝলি হয়। গুহ্াক আলয়-__কৈলান পর্ধত। যুপকাঠ-_হাড়িকাট। 
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পপ /-০- 

শব্জী-জ্ীলা 

( ৬) 
ফলিল নন্দীর শাপ, ছাগ-মুখ দক্ষ 

শিবের বন্দনা তরে করে আকিঞ্চন, 

উচ্চ।রিতে মনোকথা রসনা অশক্য, 

বিকৃত মা'রব মাত্র হয় নিঃসরণ । 

অজ-ভাষী পতি সহ আলাপন বৃথা" 

লজ্জা-অবনত-যুখে প্রসূতি জানায়, 
পুনরায় যাচে বর দানিতে বাগ্মিতা, 

দক্ষের স্ফরয়ে বাক বর-মহিমায়। 

ডি. 
নিবেদে তখন শিবে দক্ষ প্রজাপতি £-. 

“নিন্দি' তোমা, পশুপতে, পশু-মুখ এবে) 

স্থতীব্র শাঘন-দণ্ডে নাশিলে হুর্ম্মতি। 

নহি আর পশুমতি “অহম” গরবে । 

ঘুচেছে লোচনীধার, চিনেছি তোমায়-- 
দুষ্ট-শান্তা, শিষউ-প্রিয়, ত্রিলোক-শ।সক। 
দেহ-কান্তি রোপ্য-জ্যোতিঃ জ্ঞান প্রতিভায় 

মৌহ-নিশা-অন্ধকারে দানিতে আলোক । 
শপ আপা পপ সপ স্পা শর স্পা সস পা পপি সন পপ আলা লালা 

মোহনিশা-_সংসার-মায়া, যাহার দ্বারা ভগবত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। 
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শনত্জী-জলীল। 

(৮) 
“বহ শিরে জটাভার ত্রিলোকের চিন্তা, 
বিরাজিত সর্ববভূতে তুমি ভূতেশ্বর, 
সর্বব-কর্্ম-ফল-দ।তা, কন্মের নিয়ন্তা। 
সর্বব-মঙ্গল-কারণ, শিব সর্বেবেশ্বর | 
একাধারে খিষু তুমি, 'অন্যাঁধারে হর, 
নাহি আর ভেদবৃদ্ধিঞ্* লহ মখ-ভাগ, 
বিঞ্ুঃসনে একাসনে হও যজ্ঞেশ্বরঃ 
বাঁচাও সতীরে তব, পুনঃ করি যাগ ॥। 

( ৯ ) 
তখনি আকাশ-বাণী “কভু না সম্ভব 
“হিমালয়-ক্ষেত্রে মতী লভিছে জনম, 
অমনি তুলিয়! স্কদ্ধে ভূ-প্তিত শব, 
করে শিব গাল-বাগ্য, রব_-ব্যোম, ব্যোম, 
মৃত দেহ ল'য়ে ছুটে হিমাদ্রি শিখর* 
ঘুরায় ফিরায় শবে নিরখে বদন, 
শোক-নীর নয়নেতে বহে ঝর্ ঝরু, 
হিম-সিক্ত তরু সম নীরবে রোদন । 

কালিক।পুরাণ ১৭১৮ অঃ শ্লোকাংশ ৫৫1১৩ । 

বহু বিধ গুণ বৃন্দং চিন্তুয়ঞ,লপাণি__িললাপাতি ছুঃখার্ডে! মনুজঃ প্রাকৃতো যথ।। 
শ্লে।-৩*। সপর্বতোইপিতা ন্ বান্পান্ ন ধর্তং ক্ষম ঈশিতুঃ। 

তে বাপ্পা পর্বত তিত্বাবিবিশুস্তোয়সাগরম্ ॥ 
মখ'ভাগ- _যজ্ঞাংশ। , ভেদবুদ্ধি ( শ্রীমত্তাগবমূ ৪র্থ শ্বন্ধ ৭ম অধ্যায় শ্লে।কাংশ ৫২) 

ত্রন্মরুদ্র চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোহনুপশ্যতি। 
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শী্স ওলহাঁ 

বিষুচক্রে সতীর দেহছেদ, 
পীঠস্থানের উৎপত্তি। 

নাঁভি-স্থলে বিদ্ধি*শুল আরোহি? চুড়ায়, 
উন্ম'দ-নর্তন সহ উত্তোলি' ত্রিশূল, 

ব্যোৌঁম, ব্যোম, রবে শবে শুন্যেতে ঘুরায়, 

ভৈরব-তাণুব-ভারে পৃথিবী আকুল । 
সৃষ্টি-নাশ-ভয়ে ব্রহ্মা ব্যাকুল-অন্তর, 
বিষুণকে ডাকিয়া কহে রক্ষা-প্রকরণ, 
দ্রুত গতি ধায় বিষু পর্ববত-কন্দর, 

অন্তরালে রহি" তুলে উর্দে স্থাদর্শন | 
ক জরীমতাগবম্__৪র্থ ক্বদ্ধ ৭ম অধ্যায় ৫৮ গ্লে।ক। 

এবং দাক্ষায়ণী হিত্ব। সতী পূর্ব কলেবরম্। জজ্ঞে হিমবতাক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রমূ | 
নারদ পঞ্চ রাত্র ৩য় রাত্রে ৩য় অধ্যায় 

ব্রন্মোবাচ-্বক্ষগেহে সমুদ্ূতা যা মতী লোক-বিশ্রুতা। 
কুপিত্ব। দক্ষরাঁজবিং সভীত্যক্জ,| কলেবরম২॥ 
অনুগৃহা চ মনায়াং জাতাতন্মাস্ত সা তদ|। 
কালী নাস্মেতি বিখ্যাত। সর্ধবশাস্ত্রে প্রতিষ্তিত। ॥| 
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ব্জীীলা 

( ২) 
শুল'পর ঘুরে শব নাহিক বিরতি, 
বিধু-চক্র ঘুরে পাশে শব-অবচ্ছেদে)* 
স্থাপিতে মহীতে যেন সতী-লীলা' স্মৃতি, 
*শবের একান্ন অংশ পড়িল ভারতে । 
পড়িল শবাঙ্গ যথ।, ধন্য সেই স্থান, 
ীঠস্থানে পরিণত, ঘোষিছে মাহাত্ম্য, 
মুখ্য-গীঠ, উপ-পীঠ, সিদ্ধ-গীঠ নাম, 
ত্রিতাপ নাশিতে গীঠ ভ্রিভীগে বিভক্ত । 

( ৩) 
সমাপ্ত অভীষ্ট লীলা, পুনঃ দৈব বাণী £-_ 
“গৌরী, উমা নামে হব শৈলেন্দ্র কুমারী, 
বয়ন অষ্টম বর্ধে হ'য়ে তপদ্থিনী 
পালিব কঠোর ব্রত এই শৃঙ্গোপরি ; 
আবার শঙ্কর সহ হইব মিলিত,ঘঃ 
মম-সনে এই চ্ড়া হইয়। উৎসর্গ 
“গোরী-শঙ্কর আখ্যায় হবে অভিহিত,” 
ভূতলে অতুল কীন্তি ভারতে তৃ-ন্বর্গ। 

স্পা পপ আপ পাশ সপ পীসপাপি শিকল স্পা পপ সপ পদ ল্পাাাসপী শশী শী শিস 

* কালিক! পুরাণ ১৮ অধ্যায় শ্লোক-__ 

প্রবিশ্যাথ শবং দেবা: খওশস্তে সতী শবম্। ভূতলে পাতয়ামাস্ঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ ॥ 
প্রাণতোধীগীতন্ত্র-কামরূপ মাহায্স্যে' দেঁধুাবাচ--অঙ্প্রত্যঙ্গ পাতেন বিফুচকক্ষতেন চ। 

কালিক। পুরাণ ৬ষ্ঠ অধ্যায় শ্লে।ক ৭। 
£দেবাবাচ--প্রতিসর্গাদিমধ্যং তমহং শস্তু নিরাকলং । 

সত্রীরপেণানুর্ধাস্যামি বিশেষেনান্যতে। বিধে ॥ 
দেবী ব্রঙ্গাকে কহিলেন-_-'আ[মি প্রতি হুষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে আকুলতাশুন] মহেঙ্গরের 
রমণীরূপে অনুনরণ করিব। 

৬৪ 



( ১) 
বিষু-চক্রে হ'তে ছিন্না, পরমা বৈষ্ণৰী, 
বশ্বমাত। সতীরূপে নাকারা ব্রিগুণে, 

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে হ'য়ে ভিন্ন ভিন্ন দেখা 

সমুদ্তুতা ভূ-ভারতে প্রতিমা-পুজনে । 

শুল'পর নাহি শব দেখি” শুলপাঁণি 
শব-অন্বেষণে তবে সাঁজিল ভৈরব, 

শৈল হ'তে কামরূপে নামিল তখনি, 

দেখে যোনী গীঠে দেবী কামাখ্যচউ্ভ্ভব 

৩৫ 



সজ্জীক্নীলা। 

(২ ) 
দেবীঘুত্তি তথা রূক্ত-পাঁষাণ-রূপিনী, | 
সর্ববজ্ঞানময়ী দেবী, কাম্য-ফল-গ্রদা, 

সর্বগুণাতীতা তবু সর্ববার্থ-সাধিনী,__- 
ধ্যানে জানি” শিব তারে সন্বেধিল মাতা । 

কহগে। জননিঃ শুনি বিবরণ সব, 

*কৌোন্ অঙ্গে, কোন্ দেবী, কোথা পীঠস্থান ? 
ণলিঙ্গ-শিল৷ হ'য়ে তথা হব সমুদ্তব, 

প্রচারিব শক্তি-পুজ। বর্ণিয়া আখ্যান। 

(৩) 
দানিল৷ উত্তর দেবী কাগাখ্য! পাঁষাণী।১ 

কৈলাস-ঈশ্বর ! শুন জ্ঞাতব্য বাখানি ॥ 
হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরাক্কে কোট্টবী নিসর্গ |২ 

কাটোয়ায় মুণ্ড হ'তে দেবী জয়ছুর্গ! ॥৩ 
শর্করাঁষ চক্ষুতিনে মহিষ-মদ্দিনী 18 

* প্রাণতোষণীতন্্_-পীঠ নিরূপণ-_কামরূপমাহাজ্যঞ্চ 
ঈশ্বর উবাচ-_মাতঃ পরাৎ্পরে দেবি সর্ধবজ্ঞানময়ী গরি। 

কথ্যতাষ্ সর্দবপীঠং শক্তিটভিরব দেবত। 
দেবুবচ- ব্রহ্গরদ্ধং হিগ্রলায়াত্তৈরবভীমলোচন: | ইত্যা দয়ঃ 

৪ কালিক। পুরাণ--১৮ অধ্যায় ৫৫ গ্লেক-_ 

“হরে নিঙ্গ মাপন্রে ব্রহ্মা দয়স্ত দিবৌকসঃ। 
তৃষ্টবু স্ত্যপ্বকং তত্র লিঙ্গরূপং জগদ্গুরুম্ ॥ 

৬৬ 



শত্জীজীল! 

বক্রেশ্বরে ভ্র-মধ্যাঙ্গে এনাম ধারিণী ॥৫ 
স্বগন্ধায় নাসা হ'তে ম্থনন্দা স্বভগা ।৬ 

কর্ণীটেতে ছুইকানে দেবী জয়-ছুর্গা ॥৭ 
জ্বালামুখে জিহ্বা হ'তে আন্বিক] বরদে ।৮ 

মহাঁদেবী উর্ধওষ্ঠে ভৈরব-পর্ববতে ॥৯ 
অষ্টহানে অধঃ ওঠে ফুল্লরা হাপিনী ।১০ 
জনস্থ।নে চিবুকেতে ভ্রামরী ভাঁবিনী ॥১১ 

বাম-গণ্ডে বিশ্বমাতা গোঁদাবরী-কুলে ।১২ 
গণগুকী-চণ্ডিক। দক্ষ-গণ্ডে নদী-মুলে ॥১৩ 

শুচিদেশে উর্ধাদন্তে নারাযণী দুতী ।১৪ 
বারাহী সাগর-পঞ্জে অধঃ দন্তপাতি ॥১৫ 

গ্রীবা হ'তে মহালক্ষনী শ্রীহ্টের পাশে 1১৬ 

নলহাটে নলা-হ'তে কালিকা বিকাশে |1১৭ 

দেবী নাম মহাঁমায়। কাশ্মীরে ক্টেতে 1১৮ 

প্রয়াগেতে হস্তাঙ্গুলে দেবত। ললিতে 11১৯ 

একান্ন পীঠস্থানে ষে সকল শিব-লিঙ্গ আছে তাহাদের নাম :-- 
(১) কামরুপে--উমানন্দ (২) ঠি্কুলায়--ভীমলোচন (৩) কাটেয়ায়স্ 
ক্রোধীশ (8) শর্করায়-__ক্রোধীশ (৫) বক্রেশ্বরে-_বক্রনাথ (৬) সুগন্ধা 
ক্রান্থক (৭) কর্ণাটে -_'অভিক্ুক (৮) আলামুখীতে--উন্মন্তভৈরব 
(৯) ভৈরব পর্বতে--লম্বকর্ণ (১০) অট্টহাসে_ কিনল (১১) জনন্থানে-_ 
বিকৃতাক্ষ (১২) গেদাবরী তীরে-দগ্ডপাণি (১৩) গুগুকী নদীতে”- 

৬৭ 



শজ্জী -ীল্লা 

করগ্রস্থি মণিবন্ধে গায়ত্রী ত্র্যক্ষরা |২০ 

চট্টলে হস্তার্দ-দক্ষে ভবানী প্রথরা ॥২১ 
মানবক্ষেত্রে করার্ঘবামে দাক্ষায়ণী ২২ 

কুর্পরে মঙ্গল-চণ্তী, স্থান উজ্জয়িনী ॥২৩ 
বহুলায় বাহুবামে বছুল। দেবত1 1২৪ 

যশোরে যশোরেশ্বরী পাণিপদ্মে জাতা ২৫ 

মিথিলায় বাম.স্কন্ধে মহাদেখী স্থলী।২৬ 
কুমারী দক্ষিণ স্কন্ধে। স্থান রত্বাবলী ॥২৭ 

দক্ষত্তনে রামাঁচলে শুভদা শিবানী ।২৮ 

জলন্ধরে বামস্তনে ত্রিপুর-মালিনী ॥২৯ 

হৃৎপিণ্ড শ্রীবৈদ্যনীথে জয়ছুর্গানীম 1৩০ 
কন্যাশ্রমে পুষ্ঠ হ'তে সর্ধবাণী স্্রঠাম ॥৩১ 
কাঞ্চীদেশে কঙ্কালেতে দেবী দেবগর্ভ]।৩২ 
উদ্রে প্রভাস তীর্ঘে নাম চক্দ্রভাগ। ॥৩৩ 
উৎ্কলেতে নাভী হ'তে বিমল! সিদ্ধিদ1 1৩৪ 

শা পপি শী - শাশাশপ শী 

চক্রপাণি (১৪) শুচিদেশে-সংহার (১৪) পঞ্চ-সাগরে-মহারুদ্র (১৩) 
শ্রীঃটে-স্বরানন্দ (১৭) নলভ[টিতে--যোগেশ (১০) কাশ্ীরে-; 
জিসদ্ধেশ্বর (১৯) প্রয়াগে-ভব (২৯) মণিবন্ধে--সর্বানন্দ (২১) 
চট্টগ্রামে--চন্দ্রশেখর (২২) মানব ক্ষেত্রে--অমর /২৩) উজ্জদ্নিনীতে-_ 
কাপলাঙগর (২৪) বনুলায়--ভীরক (২৪) যশোরে চণ্ড (২৬) 
মিথিলা র-মতোদর (২৭) রতাবলীতে--শিব (২৮) র।মগিরিতে--চগ 

(২৭৯) জঙলন্ধয়ে- ভীষণ (৩০) বৈগ্যনাথে-বৈদ্যনাথ (৩১) কন্তাশ্রমে-- 

৬৮ 



শত্ভী-জীল! 

ক্ষীর-গ্রামে ডানি-পাঁদ-অঙ্গুষ্ঠে-যোগাগ্যা। ॥৩৫ 
ডানি পাদাঙ্গ্ুলিচারে কা'লীঘাটে কালী 1৩৬ 
সাবিত্রী কুরুক্ষেত্রেতে দক্ষিণ গোড়ালি ॥৩৭ 

বামপদাঙ্ুলি হ'তে বিরাটে অন্বিকে 1৩৮ 
বামপদ্ গুল্ফে ভীমরূপা। বিভাসকে 1৩৯ 

ডানিপাদে ত্রিপুরায় ত্রিপুরা স্বন্দরী।৪০ 

ত্রিআোতায় বাম-পাঁদে দেবতা ভ্র।মূরী ॥৪১ 

মহা মীয়। নেপ।লেতে জানুদ্ধয়পরি 1৪২ 

মগধে দক্ষিণ জঙ়্ঘে সর্ববানন্দকরী |1৪৩ 

জয়ন্তী জঙ্ঘাঁয়-বামে জয়ন্তীনগরে 188 

নন্মীদা নিতন্ব-দক্ষে শোণনদ ধারে ॥৪৫€ 

করতোয়ায় প্ীশৈলে ডান-বামতল্প । 
তল্পঅর্থ ন1 বুঝিনু দিদিমার গল্প ॥ 

এই ছুই স্থানে দেবী শ্ুনন্দা, অপর্ণা ৪৬1৪৭ 
নিমিষ (৩২) কাথীদেশে-_ রুরু ৬) প্রভাসে_বক্কতুপ্ড (৩৪) 
উত্কলে- জগন্নাথ ৫) ক্ষীরপ্রামে_ক্ষীরধগ্ডক (০৬) কালীঘাটে-- 
নকুলেশ্বর (5৭) কুরক্ষেক্সে--অশ্বনাথ (৩৮) বিরাটে--অমুত (৩৯) 
বিভাসকে-_সর্বানন্দ (৪০) [ত্রপুরায়_-জিপুরেশ (৪১: জিন্রোতায়__. 
ঈশ্বর (৪২) নেপালে__কাঁপালী (৪৩) মগধে-ব্যোমকেশ (8৪) 
জযস্তাীতে--ক্রমদীশ্বর (৪৫) শোননদে-_ভদ্রসেন (৪৬) শ্রীশৈলে- নন্দ 
(৪৭) করোতোয়! তীরে-_বামন ১৪৮) নন্দীপুক্নেদন্দীকেশির (৪৯) 
সিংহলে-্পরাক্ষসেশ্বর €*) বারাণসীতে--কালতৈরব (৫১) বৃন্দাবনে-_ 

ভূতেশ। [নতদ্-দক্দে-দক্ষিণ পাছায়। 
শু? 



শভ্জীকীল্া 

নন্দীপুরে কণ্হারে নলিনী স্থপর্ণ ॥৪৮ 
সিংহলে সাগর পারে নুপুরে ইন্দ্রাক্ষী 1৪৯ 
কুগুলে বারাণসীতে দেবী বিশালাক্ষী ॥৫০ 
বুন্দাবনে কেশদামে দেবী নাম উম ৫১ 
উমা' নাম শুনি' শিব হইল উন্মনা || 
কামরূপ হ'তে যায় ফিরে হিম-গিরি। 
রহে বসি' যোগাসনে হেরিবারে গৌরী ॥ 

(৪ ) 
শিব-শক্তি তন্ত্র-পুজা ভাঁরত-ভিতর, 
করিল বিস্তার পরে শৈব-খধষিগণ, 
বিরচিল শান্ত্রনানা তন্ত্রে করি ভর, 
ওকার-বঙ্কারে আজও গাহে দ্বিজগণ। 
যত পুথি, তত বিধি, পুজা-প্রকরণে, 
নির্দেশে অভীন্ট লাভে নানা রত্বুদান, 
তন্ত্র ছাড়া মন্ত্র নাই, কাম্য-ফল-দানে, 
অঙ্চন। বৈষ্ণবী-ভাবে দেহান্তে নির্ববাণ। 
ছাগ-মেষ-মহ্ষাদি জীব বলিদান, 
শোণিত লোলুপা ছুই পার্খ-সখী তরে, 

সি পা পরব 

৭ ৩ 



শ্ত্জী-ত্বীভ! 

লোহিতে মাতার তৃপ্তি ভাব যদি মন, 
বক্-জবা-পম্ম-্দনে পুজ ভক্তিভরে । 

স্তরতি। 

সর্ববমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে । 

শরণ্যে ত্র্যন্থকে গৌরি নারাষনি নমোহস্ত তে ॥ 

সর্ববাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ। 
দদ[তীপ্নিতানি লোকে তেন সা সর্ববমর্গলা || 
শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি ভবেহম্মিন, যা প্রযচ্ছতি | 
ভক্তানামার্ভিহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃত। ॥ 

শিবামুক্তিঃ সমাখ্যাত। যোগীনাং মুক্তিদাযিনী | 
শিবায় যে! জপেদ্দেবীং শিবাঁলোকে ততঃ স্মৃত। । 
ধন্মীদিং চিন্ত্যমান। ঘা! সর্ববলোকেষুবচ্ছতি | 
অতো দেবী সমাখ্যাতা স। সর্ববার্থ-প্রসাধিনী । 
বিষ্গ্রি-ভষ-ঘেরেষু শরণ্য-শরণং যতঃ। 

শরণ্য। তেন স! দেবী পুরাণে প্ররিপঠ্যতে ॥। 

সোম-সুষ্োহনল স্ত্রাণি যস্যা নেব্রাণি ভার্গব | 

তেন »। ত্র্যন্বক! দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্তিত। ॥। 
৭৯ 



শভ্ভী-তনীভন! 

যোগাগ্নিন! তু সা দগ্ধ! পুনজ তি! হিমালয়ে । 
পুর্ণ সূর্য্যেন্দু বর্ণাভা হ্যতে৷ গৌরীতি সা৷ স্মৃতা || 
জলং নারং সমাশ্রিত্য যা লয়ার্ণবশায়িনী। 

নারায়ণী ততঃ খ্যাতা পুনবিশ্বসিস্যক্ষয়া ॥ 
সর্ববরূপময়ী দেবী সর্ববং দেবীময়ং জগণ্ু। 
অতোহং বিশ্বরূপাং তাং ন্মামি পরষেশ্বরীম্ ॥ 

পু 



ঞসল্ব্িশ্শিভ 
জঙ্মিল ভারত-তরে হিম!দ্রি শিখরে। 

আছ্যাপক্তি মগাগায়। মেনার উদরে ॥ 

বাৎদল্য-প্রেমেতে পিতা শৈলশ্রেষ্ঠ গিরি । 

শ্ততকর্দ-মমীপনে পাখে নাম গৌরী ॥ 
শৈললা হুইয়া মায়া দিনে দিনে বাড়ে। 

ক্রমে সপ্তবর্ষ পার। অষ্টমেতে পড়ে ॥ 

পূর্নগন্ম কথা মনে জ।গে ধারে ধীরে। 

চাপসী হইয়! জপে অনাদিদেবেরে ॥ 

ননী মেনকা! রাণী মনোভাব বুঝি | 

« ২-্আ€ বলি? নিবারিল দিয়া ফুল-নালি ! 

সেই হ'তে উম| নামে পরিচিত গৌরী । 

উম নামে কত স্ব! জানে হিল্দু-নারী ॥ 

দিল 'ভরি' ডালা মেনা বন্ব-শতদলে । 

শিখাইল পুজা “নমঃ উমেশ।য়ঃ ৰগে ॥ 

ভননী শিক্ষিত বিগ্কা করিয়া! অর্জন । 

গড়ে উম! শিব-মূর্তি নিত্য নিরঞীন ॥ 

সতী হারা হ'য়ে শিব ছিল ছিমাচলে। 

চোরল উউহ্মান্কে শিব থাকি? অন্তরাশে ॥ 

“উ” অর্থে-_'ভো2,৮ বিল্ময়, 'ম।' অর্থে-ন।?। এই অর্থে উমা শব্ধ কালিদাস কৃত 

কুমার-সন্ভুবে ব্যবহৃত হইয্সাছে-_উমেতি মাত্রা তপনো নিষিদ্ধ! পশ্চাদুমাথ্যাং শ্্রমুখী 
জগাম--। ফণ্ঘা গৌরী বালিক। বয়দে তপশ্চরণে নিরত। হইলে মাত। মেন! বিশ্রিত 
হইয়া নিবারণ করেন। এই কারণে গৌপী স্থলে উম! নাযু হইল। দ্বিতীয় অর্থ_-'উ' 
শব্দে শিব, 'উ"র ম! (শিবের মা-উম1) অর্থাৎ জগতের "মা'_তিনি,কার জন্য তপসা। 
ৰকরিবেন। 

শ৩ 



নটি খ 

স্পহি 

গৃহী-সাধ হাদে তার পুনঃ উপজিল। 

যোগ-বলে মি যোগী কিন্তু নিবারিঙ্গা॥ 

হেনক।লে আসে ইন্দ্র দেবগণ সাথে। 

ভঙ্গিতে শিবের ধ্যান লইয়1 মন্সথে || 

মনসিজ-পঞ্চবাণ হানে শিব'পর। 

শিবনেজ। গুণে পুড়ে তার কলেবর ॥ 

সকল অমর তবে পড়ে শিব-পায়। 

বলে “ম্বর্গভুই মোরা” কি হণ্বে উপায়? ॥ 

“পরাজিত স্থর-বল অস্ত্রের রণে। 

বসেছে তারকাস্ুর ইন্দ্রের আসনে ॥ 

“শ[চীর দ্বাসাত্ব চাহে দুরস্ত দানব। 

কর রক্ষা, সতীনাথ, দেবতা -বান্ধবঃ ॥ 

“বলিয়াছে বিধি এবে ভাগ্য-লিপি তার। 

তোমার কুমার-করে হইবে সংহার” ॥ 

ত1িয়। ধূর্জটি বলে 'নাহি জয়া মোর? । 

“কোথা হ*তে বল তবে জম্মিবে কুমার ॥ 

দেবধি অদূরে ছিল বলে ডাক দিয়!। 

“উমা নামে আছে কন্তা কর যদি বিয়।' ॥ 

বলিল উত্তরে শিব 'নাহি 'অসম্মতি। 

বিবাহ করিতে পারি পাই বাদ *তলত্ীগ1) 

“অষ্টম বর্ষীয়া বালা, কহিল নারদ । 

“সতী কি আঅসতী বুঝ, তন্ত্র-বিশারদ' ॥ 

শুনিয়া শিবের ওঠে দেখ দিল হাসি। 

বজো_-'ছাড় পরিভ1সঃ সর্বজ্ঞ দেবি? | 

শ৪ 



শপ ্িস্পিনউ 

চলিল নারদ তবে সাজিয়া ঘটক । 

উম1-শিব-পরিণয়ে হইল যোটক ॥ 

ব্রহ্ধাদি দেবতা সহ আসিল ঈশান । 

আনন্দে গিয়ীন্্র করে গৌরী সম্প্রদান 1* 

ভ্মালয় ত্তে উমা কৈলাসে আসিল । 

উম! পেয়ে সতী-শোক শিব পাশরিল ॥ 

কালেতে পাইল ছুই গুণবতী স্থৃতা। 

বিছ্যা-অর্থ-প্রদা, নাম সারদাণ্বরদা ॥ 

ফড়।নন, গঞজজানন নামে ছুই সৃতি । 

পিতৃমুখ উজ্জ্বলিতে সদাহ প্রস্তুত ॥ 

একদ। সম্ভানে লয়ে উমা বায় স্ানে। 

আঅস্থুরের অত্যাচার পশিল আবণে ॥ 

»ঠ্ষ আকুতি ধরি” ভ্বভঙ্গার ছাড়ি' । 

পর্ববত বিধ্বস্ত কয়ে খুরেতে বিদারি' ॥ 

শঙ্কর কেশবী রূপে ছিল পথে স্টায়ে। 

পৃষ্ঠেতে চাপিল উম দশভূজা হঃয়ে ॥ 

পুত্র-কন্তা, কেহ তার সঙ্গ না ছাড়িল। 

মায়েপ পার্থেতে তারা সিংহে আরে।হিল ॥ 

গৃহেতে না ফিরে উমা ধাঁয় গিরি-পথে। 

ন।গপাশে বাধে দেত্যে পথের মাঝেতে ॥ 

মহিষের দেহ ত'তে অস্থর নির্গত । 

দন্ত কড়মড়ি' ধরে অস্ত্র স্ুশাণিত ॥ 

প্রাচা-নীতি পল্লী-প্রথা ছিল বিদ্যমান। প্রভীচ্য শিক্ষার ফলে একে তিরোধান ॥ 

“ধান ভাঙতে শিবের--ছি, ছি, নাই লাজ । বলিৰে বিরাগে নব) ন।গর-নমাজ ॥ 

৫ 



*শন্লিশ্ণিই 

সিংহ কামড়া'ল হাত অস্থর অস্থির । 

উমা মারে বুকে শৃল চুটিল রুধির ॥ 

(মাত! হ'তে যুদ্ধ-বিষ্তা শিখে ষড়ানন। 

অস্ুযশ্দমনে কোন্ যুদ্ধ প্রয়োজন ॥ 

স্কন্ধে বল পেয়ে স্ধন্দ বাধিল কোমর। 

অন্থুর শাসিতে তবে ধরিল ভোমর ॥) 

রক্তমাখা হ'য়ে উমা পৌছে পিতৃ-গৃচে। 

গিরি-মেন! বুঝি? ক1গ তুষিল সঙ্গেচে ॥ 

তিন দিন, তিন রাত থাকে চিমালয়ে।, 

শিব আসি? পরে ঘায় কৈলাসেতে গঃয়ে॥ 

পিতামাত। ছুই জনে বাধে নিবেদন । 

বৎসরে বৎসরে যেন গিলে দরশন ॥ 

ভারত-শ্ামল ক্ষেঞ্জে পাকে যবে ধান। 

বর্ষ! অস্তে শক্কি-পূজ! আছয়ে বিধান ॥ 

অকালে দেখত স্ব রহেন নিদ্রিত। 

একমাত্র আগ্যাশক্তি চির জাগ(রত ॥ 

শকতির আদি লীল! মর্তে দাঞ্চায়ণী। 

শারদীয় দুর্গা-পৃদ্ধ! মহিষ -মদ্দিদী 

শরতে ভারত তাই গায় আগমনী। 

« জআন্কুত্ভী ত্ভান্ন ভাক্কে-উল্পঞগো জল্লভিনগ 1 

7 পল্লী মঞ্চলে যখন কথকত। প্রচলত ছিল, পুবাণ পাঠকগণ এইভাবে মহিধাস্থ র্ বধ 
শুনাইয়। সকলকে হাঁসাইতেন এবং উমার হিমীলয়ে আসা বৎমরের আগমনী গান 
এই মর্ঘে গীত হইত ৫ 












